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 :مستندات وضع عوارض

طلبد که هر  میارائه شده توسط شهرداري، این اندیشه را  گوناگون مدي و نیز خدماتآظر به متنوع بودن منابع درن

طلوب تر ارائه نماید عالوه بر آن شهروندان روز شهرداري در راستاي خدمت به شهروندان پویاتر گردد و خدمات م

در بایستی همواره  براي توفیق در این امر شهرداريلذا نیز با توقعات روزافزون خود طالب خدمات بیشتر می باشند. 

ارائه خدمات بیشتر جز با شناخت منابع  کهراستاي تأمین نیازمندي هاي مردم و ارائه خدمات بهینه حرکت نماید 

در حال حاضر اکثر دستگاهها به نوعی سعی دارند خود را از پرداخت کشف منابع جدید مقدورنمی باشد.و درآمدي 

قه نظر در قوانین و مقررات و آیین نامه هاي هادعوارض معاف دارند لیکن با شناخت دقیق از منابع مختلف و م

قوانین و آیین نامه کرد که ل دستیابی وضع عوارض را در سه دسته مختلف امکان پذیر و قاب می توان اجرایی موجود

 هاي موجود عبارتند از:

آئین نامه مالی شهرداري ها: هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض  30ماده  -1

وصول یا تحصیل و موسسات تابعه و وابسته به آن و بهاي خدمات و سایر درآمدهایی که بوسیله شهرداري 

ج و هرنوع عوارض یا بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییري که در می شود در

 نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می گردد.

قانون شهرداري ها: پیشنهاد برقراري یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان  55ماده  26بند  -2

 وارداتی و صادراتی کشور و محصوالت داخلی و غیره عوارض اعم از کاالهاي

قانون شورا: تصویب لوایح و برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن  80ماده  16بند  -3

 با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از وزارت کشور اعالم می شود.

 سط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعایتقانون شورا: تصویب نرخ ارائه شده تو 80ماده  26بند  -4

  آئین نامه مالی و معامالت شهرداري با رعایت مقررات

قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت وضع عوارضات محلی جدید که تکلیف آنها در  50تبصره یک ماده  -5

 قانون مشخص نشده باشد .
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 معافیتها:

فقط براي زمان قید شده در هر قانون  که ها درج گردیده است کل معافیت از تعرفههاي قید شده در این  موارد معافیت

ها وجود دارد که دراین مجموعه قید نگردیده و  که قوانین دیگري در خصوص معافیت باشد.در صورتی نامه می یا آیین

اداره حقـوقی و تطبیـق بـا    بـا نظریـه    هـا  هایی که بعد از انتشار این تعرفه وضع و ابالغ گردند، آن معافیت یا معافیت

 قابل اجرا خواهند بود. مقررات ساري و جاري

 با اصالحات بعدي) 27/12/1399کل کشور (مصوب  1400سال  در قانون بودجه -1

) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته 80) بند (چ) ماده(2در راستاي اجراي جزء( -قبند  9تبصره  -1

و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه هاي صـدور پروانـه سـاختمانی، عـوارض شـهرداري و       امداد امام خمینی(ره)

دهیاري و هزینه هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به آنـان بـر اسـاس    

 .الگوي مصرف فقط براي یک بار معافند

 

 )16/01/1396صوب هاي توسعه کشور (م درقانون احکام دایمی برنامه -2

 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداري توسط دولت ممنوع است –بند ت  22. ماده 1

هاي علمیه از پرداخت عوارض سـاخت و   هاي فضاهاي آموزشی و اداري حوزه معافیت -1بند ت ردیف  37. ماده 2

 ساز

ساخت و ساز صرفا براي فضاهاي اصـلی  هاي عوارض  تبصره: مساجد از پرداخت هزینه -1بند ث ردیف  37. ماده 3

 باشند. معاف می

 

 )01/02/1394در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور (مصوب  -3

ـ شهرداري ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدي یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بـه   59ماده  

 .تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایندصورت نسیه نسبت به صدور و 

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شـهرداري هـا   

 .ممنوع است
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) عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراي اسالمی %100پرداخت صد درصد (

. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شوراي اسـالمی  شهر می رسد

 .شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود

) قـانون  5شهرداري ها مکلفند در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاه هاي اجرایی موضوع مـاده ( 

مدیریت خدمات کشوري تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایـی ذي ربـط بـا تقاضـاي مالـک      

 .خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند

 )02/10/1391در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب  -4

مشموالن این قانون براي احداث یک واحد مسکونی با زیربناي مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست  -6ماده

مترمربع تجاري در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه هاي عوارض صدور پروانه هاي ساختمانی، عوارض 

فاد این ماده در احداث مجتمع هاي مسکونی نیز شهرداري و نوسازي براي یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. م

 .اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود

) %50تبصره ـ مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد (

 .هزینه خدمات انشعاب آنها براي یک بار معاف می باشند

 )16/1/1390ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (مصوب  نامه پنجدر قانون بر -5

 :1بند  36. ماده 1

هاي آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگري  ب ـ عوارض حاصل از چشمه

گیرد. منابع حاصله متناسب با  همان منطقه قرار میهاي  ها یا دهیاري دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداري

رسد،  ریزي و توسعه استان می دریافت عوارض که به پیشنهاد شوراي اسالمی شهر یا روستا به تصویب شوراي برنامه

 .شود هاي گردشگري همان منطقه می ریزي شهرستان صرف زیرساخت با تصویب کمیته برنامه

 ین مسکن نیازمندانتأم  -2ردیف چ بند  80. ماده 2

ساز براي هرکدام از افراد  ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن2

هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و  هاي حمایتی از پرداخت هزینه پوشش نهادها و سازمان تحت

گاز براي واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس  هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و دهیاري و هزینه

 .الگوي مصرف، فقط براي یک بار معافند

 . ردیف ج92. ماده 3
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ساز براي هرکدام از افراد  ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن2

هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و  زینههاي حمایتی از پرداخت ه پوشش نهادها و سازمان تحت

هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس  دهیاري و هزینه

 .الگوي مصرف، فقط براي یک بار معافند

 . ردیف الف95. ماده 4

هاي علمیه  اي دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهه ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت تبصره ـ مساجد، مصلیتبصره: 

هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض  شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداري از پرداخت هزینه

 .باشند ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلی معاف می

 

 15/10/1389قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب  181ماده  -6

ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه  ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه181ماده

اي و رعایت  اي و بخشی ـ منطقه گذاریهاي ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه اي و سرمایه فعالیتهاي توسعه

زن مناطق، ارتقاء توانمندیهاي مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوا

  .رسد به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهاي الزم به تصویب هیأت وزیران می

مین آن از تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأ 

بودجه عمومی ساالنه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع 

  .است

 

 )25/2/1387(مصوب  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکندر  -7

فرسوده شهرها درآمد و طرحهاي تولید مسکن دربافتهاي  کلیه طرحهاي تولید مسکن ویژه گروههاي کم -16ماده 

وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده   ساخت هاي عوارض هزینه %) 50درصد( مشمول تخفیف حداقل پنجاه

 .باشد می

تخفیف اعمال شده از سوي شهرداریها ناشی ازاجراء این قانون و سایر  %)100دولت موظف است معادل صددرصد( 

 .پرداخت نماید قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و
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 )22/10/1381در قانون تجمیع عوارض (مصوب  -۸

 گردد. کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می – 10ماده 

هـا   قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه بـه شـهرداري   -5ماده  3تبصره 

 گردد. ملغی می

 

 با اصالحات بعدي) 22/10/1381نون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب در قا -9

هـا   قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداري - 50ماده  3تبصره 

 گردد. ها ملغی می و دهیاري

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی  االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادي از  از تاریخ الزم – 52ماده 

کننـدگان کـاال،    و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و چگونگی برقراري و وصول عـوارض و سـایر وجـوه از تولیـد    

و اصالحیه بعدي آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عـام   1381دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی مصوب  ارائه

رگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و مغایر مربوط به دریافت ه

برقراري و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان 

مول قوانین و مقررات عمـومی بـر آنهـا    باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایري که ش خدمات ممنوع می

  .باشد مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می

  :باشد موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می 

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ؛-1

  یه هاي بعدي آن؛و اصالح 1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند  -2

  ؛ 7/6/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  -3

  ؛ 5/9/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مصوب  -4

  ؛12/4/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5

) قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري 12، عوارض موضوع ماده (عوارض آزاد راهها  -6

  ؛26/12/1374اسالمی ایران مصوب 
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و اصالحات بعدي  11/8/1372قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب  -7

  آن؛

  .28/12/1373ي دولت مصوب ) قانون وصول برخی از درآمدها87) و(63مواد( -8

هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کاال  -تبصره 

شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات  که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می

  .باشد د، از شمول این ماده مستثنی میگرد قانونی لغو نشده دریافت می

گذاري و میزان بهاي تعیین شده براي خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد  مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت 

  .گردد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می
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 نکات الزامی براي اجراي تعرفه:

 
حقیقی و حقوقی که  اشخاصي با ژه هاي شهري و همکاراجراي پرو در راستاي تامین منابع جهت توسعه و -1

عوارض مبلغ  به شهرداري اجازه داده می شودجهت پرداخت بدهی خود با کمبود نقدینگی مواجه هستند، 

که به  با امالك پیشنهادي از ناحیه متقاضی در محدوده شهررا ساختمانی و جرائم ناشی از آراي ماده صد 

با در نظر گرفتن  رسمی دادگستري قیمت گذاري می گردد و انکارشناس هیئت بدهی توسطنرخ سال ایجاد 

کمسیونی متشکل از شهردار، معاون شهرسازي، معاون توسعه  پس از موافقت، صرفه و صالح شهرداري

رد میلیا یکصدتا سقف  ،امالك ر اداره مالی، مدیر اداره حقوقی ومنابع، مدیر اداره درآمد، مدیو مدیریت 

 تهاتر نماید.  ریال

منظور از سال ایجاد بدهی در خصوص عوارض ساختمانی و جریمه ماده صد، سال تعرفه مبناي      تبصره: 

 محاسبه می باشد.

مصوب قانون مالیات هاي مستقیم ( 64آخرین قیمت منطقه اي موضوع ماده P در تمام تعرفه منظور از  -2

 ضریب محله اي می باشد. Kبا اصالحات بعدي) است و منظور از  1366

فه عوارض اعالم می نماید، باتوجه به اینکه اداره دارایی قیمت منطقه اي شهر را پس از تصویب تعرتبصره: 

جدید مالك محاسبه  P، از تاریخ ابالغ 1400درصورت تصویب و ابالغ تعرفه جدید توسط دارایی در سال 

 عوارض خواهد بود.

، گرانترین بر ملک ارزش محله ايباشد مبناي عوارض ارزش معامالتی و  درصورتی که ملک داراي چند بر -3

همچنین درصورتی که ملکی در میدان واقع شده باشد که فاقد قیمت باشد، عوارض براساس  می باشد.

 خیابانی که از میدان منشعب می شود محاسبه خواهد شد. KPباالترین 

ر در پروانه از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست : مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرپنجتبصره  -4

 پرداختی بابت پروانه مسترد کل عوارض مبلغدرصد از  3با کسر ، وجه پرداختیال پروانه را داشته باشندابط

و بهاي خدمات سالیانه سازمان هاي  عمران شهريو  نوسازيعوارض  تعمیرات، عوارض ضمناً می گردد.

و عوارض  101، عوارض دیوارکشی، سهم سرانه شهرداري از اجراي ماده ت، عوارض حق مشرفیتابعه

 .کارشناسی قابل استرداد نمی باشند
عقب نشینی همان پالك  که عوارض در اثر تبصره: عوارض حق مشرفیت تنها زمانی قابل استرداد است

 ایجاد گردد و مالک از تخریب و نوسازي ملک صرف نظر کرده باشد.

شهر بوشهر) احداث  تفصیلی(اولین طرح  1/12/68 تاریخن هاي مسکونی که قبل از در خصوص ساختما -5

 گردیده اند، عوارض ناشی از صدور پروانه ساختمانی اخذ نمی گردد.
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به بهره برداري رسیده اند  14/01/69درخصوص ساختمان هاي تجاري، اداري و صنعتی که قبل از تاریخ  -6

ایید کاربري ملک در آن زمان (بعنوان مثال پروانه کسب تجاري)، ي مستنداتی مبنی بر ت درصورت ارائه

پس از آن تاریخ اضافه بنا یا تخلفی نداشته باشند، عوارض ناشی از صدور پروانه ساختمانی  درصورتی که

 اخذ نمی گردد.
ساب آیین نامه مالی شهرداري ها مستلزم تسویه ح 33صدور پایان کار یا شناسنامه ساختمان مطابق ماده  -7

 مالی می باشد.کامل 

رند، لذا اد و قراردادي شهرداري تعهد خدمتی به شهرداريپیمانی  : باتوجه به اینکه کارکنان رسمی،تبصره

پس از درخواست مالک و  تایید امور اداري در خصوص کسر از حقوق یا حق سنوات، حوزه درآمد 

 . در هر مرحله اي از پرونده نماید.و ..یا جریمه کمسیون  درآمدي میتواند اقدام به تایید فیش
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 ساخت و سازعوارض  نام عوارض: -1

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بـر   50ه ماد 1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 ارزش افزوده

  قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

در یـک بنـا   درصورت تقاضاي صدور پروانه ساختمانی، پروانه اضاف اشکوب، پروانه تبدیل و پروانـه تغییـر نقشـه    

و یـا مجـوز    تفصـیلی در طرح  برابر ضوابط و مقررات جاري مقرر 5اخذ مجوزات الزم از کمسیون ماده  مشروط به

و رعایت کلیه قوانین و مقـررات از   کمسیون ماده صد مبنی بر ابقا بنا، کلیه عوارض متعلقه زیربنا براساس تعرفه ذیل

 محاسبه و اخذ می گردد. تفصیلیجمله ضوابط طرح هاي جامع و 

از  قبل، کل مبلـغ پرداختـی   نواتراکم متراژ  در حال محاسبه توسط مالک طبق تعرفه ستبصره: درصورت پرداخت ت

 مبلغ محاسبه شده کسر می گردد.

 عوارض ساخت و ساز -1

نیم  ،)...تاسیسات واز جمله راه پله، البی، پارکینگ، مشاعات (بنا به ازاي هر متر مربع مساحت مشاعات -1-1

ـ م KP 4%و در سایر کاربري ها مبلغ  KP 2%مبلغ در کاربري مسکونی  انبار طبقه و -یحاسبه و اخذ م

 ریال کمتر نباشد. 000/300گردد که از مبلغ 

 

 عوارض صدور پروانه ساخت مسکونی -2-1

(که توسط حـوزه   تفصیلیطرح  به ازاي هر متر مربع زیربناي خالص مسکونی در حد تراکم مجاز -1-2-1

 گردد.محاسبه و اخذ می KP 4%گردد)، مبلغ شهرسازي اعالم می
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 و تجاري خدماتی تجاري، رستوران هاعوارض صدور پروانه ساخت  -3-1

یـا   در همکف قرار گرفته و درب ورودنمایشگاهی که  ر مربع زیربناي خالص تجاريبه ازاي هر مت-1-3-1

 محاسبه و اخذ می گردد. KP 20%مبلغ  تفصیلیطرح  در حد تراکم مجاز ،خروج به گذر داشته باشد

در حـد تـراکم    دفاتر تجـاري و  مجتمعی به ازاي هر متر مربع زیربناي خالص تجاري غیر خطی یا -2-3-1

 محاسبه و اخذ می گردد. KP 13%مبلغ ،  تفصیلیطرح  مجاز

 %3+ با باال، مشـمول  1به پایین و  -1) در طبقات 1-3-2تبصره: عوارض صدور پروانه ساخت تجاري بند (

 ) خواهند بود.KP10%ضریب تعدیل (با فرمول 

 

 و انتظامی نهاد هاي عمومی، قضایی دولتی و عوارض صدور پروانه ساخت اداري -4-1

حـد   در و انتظـامی  دولتی، نهادهاي عمـومی، قضـایی  به ازاي هر متر مربع زیربناي خالص اداري  -1-4-1

 گردد.محاسبه و اخذ می KP 35%مبلغ  ،تفصیلیطرح  تراکم مجاز

 

 دولتی و خدمات درمانی بخش خصوصی بهداشتی درمانیعوارض صدور پروانه ساخت  -5-1

، تفصـیلی طـرح   در حد تراکم مجـاز  بهداشتی درمانی دولتیبه ازاي هر متر مربع زیربناي خالص  -1-5-1

 گردد.محاسبه و اخذ می KP15%مبلغ 

طـرح   در حد تـراکم مجـاز   مربع زیربناي خالص خدمات درمانی بخش خصوصی به ازاي هر متر -2-5-1

 گردد.محاسبه و اخذ می KP 15%، مبلغ تفصیلی

 

صنعتی، کارگاهی، حمل و نقل  موزه ها،هتل آپارتمان ها،  ،جهانگردي و اقامتیوانه ساخت عوارض صدور پر -6-1

 و انبار

 جهانگردي و پذیرایی، صنعتی، کارگاهی، حمل و نقل و انبـار  به ازاي هر متر مربع زیربناي خالص-1-6-1

 گردد.% محاسبه و اخذ میKP 15، مبلغ تفصیلیطرح  در حد تراکم مجاز

 
 و هنريفرهنگی   ،ورزشی مذهبی، با کاربريپروانه ساخت  عوارض صدور -7-1

 هنري در حد تراکم مجاز و فرهنگی مذهبی،ورزشی،  کاربري به ازاي هر متر مربع زیربناي خالص -1-7-1

 گردد.محاسبه و اخذ می KP5%بلغ م، تفصیلیطرح 

  



 15                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 هو اسکله و بندرگا عوارض صدور پروانه ساخت تاسیسات و تجهیزات شهري-8-1

در حد تراکم  و اسکله و بندرگاه تاسیسات و تجهیزات شهري به ازاي هر متر مربع زیربناي خالص -1-8-1

 گردد.محاسبه و اخذ می KP15%، مبلغ تفصیلیطرح  مجاز

 
 و سایر کاربري هاي پیش بینی نشده عوارض صدور پروانه ساخت آموزشی و آموزش عالی -9-1

در حـد تـراکم    و سایر کاربري هـا  آموزشی و آموزش عالی خالصبه ازاي هر متر مربع زیربناي  -1-9-1

 گردد.محاسبه و اخذ می KP 5%، مبلغ تفصیلیطرح  مجاز

 

(که توسط حوزه شهرسازي  تفصیلیطرح  مازاد بر تراکم مجازتبصره: به ازاي هر متر مربع زیر بناي خالص 

ـ افـزایش   گـردد. مـی محاسبه و اخذ  عالوه بر بند هاي فوق KP 20%، گردد)اعالم می ی کـه در اثـر   تراکم

 تعریض گذر و عقب نشینی پالك به ملک تعلق می گیرد مشمول این بند نمی گردد.
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 و تراس  بالکن ، پیش آمدگیعوارض  نام عوارض: -2

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16اسالمی شهر به استناد بند شوراي  مرجع تصویب کننده:

 بر ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 KP3با  برابر شهرداري بندر بوشهر، در هر کاربري مطابق نقشه تایید شده از اداره شهرسازي (روباز و روبسته) بالکن

 لحاظ می گردد. %

درصورتی که مالک اقدام به ساخت پیش آمدگی بر روي معابر نماید، در صـورت ابقـا در کمسـیون مـاده صـد در      

 لحاظ می گردد.%  KP50هرکاربري برابر با 
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که براسـاس طرحهـاي توسـعه شـهري      )حق استفادهکاربري (غییرتافزوده ناشی از ارزش  عوارض نام عوارض: -3

 ایجاد می شود.یا بر اساس درخواست مودي بعد از سیر مراحل اداري  )فصیلیطرح تبراساس (

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . ش افزودهارز

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

قانون تاسیس شـوراي شهرسـازي و    5مطابق راي کمیسیون ماده  یا درخواست موديهاي تفصیلی  بر اثر اجراي طرح

هنگام مراجعه  لذا در ،دربر دارد افزودهیابند که در نتیجه براي مالکین ارزش  امالك مالکین تغییر کاربري می، معماري

 شهرداري باید عوارض ذیل را وصول نماید. ،مالکین به شهرداري جهت اخذ مجوز ساخت و ساز

نمایند واگذار میبابت عوارض یاد شده از میزان عرصه خود را به عنوان سهم شهرداري متراژي  کهتبصره: مالکینی 

ا از کاربري فعلی به کاربري مورد (مالك عمل این عوارض ب مشمول محاسبه عوارض یاد شده نمی گردند.

درخواست، توافق مودي و شهرداري بندر بوشهر می باشد که با مصوبه شوراي اسالمی شهر بوشهر قابلیت اجرا پیدا 

 می نماید.)

مترمربع  500باالي "و متراژهاي  "متر مربع 500زیر "در متراژهاي ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري (حق استفاده) 

 به ازاي هر متر مربع متراژ اعالم شده از فرمول ذیل محاسبه می گردد: "وارد بند (ب)بجز م

%𝒁 ∗ 𝑲 ∗ 𝑷 

 ) می باشد1براساس جدول شماره ( Zکه ضریب 

 

 ریال می باشد. 000/000/10تبصره: حداقل نرخ تغییرکاربري هر مترمربع کاربري پارکینگ به دیگر کاربري ها معادل 

 ریال می باشد. 000/000/3به دیگر کاربري ها معادل  مترمربع کاربري فضاي سبزکاربري هرتبصره: حداقل نرخ تغییر
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 بجز موارد بند (ب)عرصه کاربري (حق استفاده) از تغییر عوارض ارزش افزوده ناشی محاسبه Z درصد)1جدول شماره 
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  کاربري قدیم

 0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,5 1,0 0,0 10,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 تجاري

 0 4,5 5,0 3,5 5,0 0,5 4,0 5.0 4,0 6.0 12,0 2,2 0,4 0,4 1,5 0,0 مسکونی

 0 5,0 5,0 4,0 5,0 1,0 5,0 6,0 5,0 8,5 11,0 4,0 1,5 2,0 2,0 3,0 باغ مسکن

 0 5,0 5,0 4,0 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 10,0 15,0 5,0 2,0 2,0 2,0 3,0 باغ کشاورزي

 0 2.0 2,0 2,0 3,5 0,0 0,0 5,0 0,0 6,0 9,0 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 صنعتی

 0 5,0 5,0 4,0 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 8,0 12,0 4,0 1,5 2,0 2,0 3,0 باغ ویال

 0 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 5,0 6,0 5,0 7,0 10,0 2,0 1,0 1,5 2,0 3,0 مذهبی

تفریحی جهانگردي و 
 توریستی

2,0 1,0 1,0 1,0 1,5 9,0 5,0 3,5 5,0 3,5 0,0 0,0 3,0 3,0 5,0 0 

 0 3,0 3,0 3,0 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 7,0 9,0 0.0 1,5 1,0 2,0 4,5 بهداشتی درمانی

 0 3,0 3,0 3,0 4,0 0,0 4,0 5,0 3,0 5,0 0,0 1,5 1,0 1,0 1,5 2,0 اداري

 0 1.0 3,0 3,0 5,0 1,0 5,0 5,0 2.0 8,0 9,0 1,5 1,5 1,5 0,0 4,5 آموزشی

 0 3,5 3,0 3,0 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 8,0 9,0 1,5 1,5 0,0 1,5 4,5 فرهنگی

 0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 7,0 5,0 8,0 10,0 11,0 5,0 0,0 3,0 2,0 4,5 رزشیو

 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 7,0 5,0 8,0 10,0 11,0 5,0 0,0 5,0 6,0 7,5 فضاي سبز

 0 5,0 5,0 0,0 5,0 1,0 7,0 7,0 7,0 8,0 11,0 5,0 1,5 3,0 3,0 4,5 تجهیزات و تاسیسات

 0 5,0 2,0 2,0 5,0 1,0 0,0 5,0 5,0 6,0 11,0 3,0 1.0 1,5 2,0 4,5 انبار و کارگاه

 0 10,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 12,0 13,0 8,0 8,0 8,0 12,0 14,0 پارکینگ

 0 3,0 0,0 2,0 4,0 1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 9,0 3,0 1,5 3,0 1,5 3,0 حمل و نقل

 0 3,0 3,0 3,0 4,0 1,5 4.0 4,0 5,0 7,0 10,0 3,0 3,0 3,0 3,0 7,0 اسکله و بندرگاه

 0 13,0 11,0 11,0 20.0 4,0 11,0 20.0 10,0 25.0 30.0 20.0 4,0 8,0 8,0 15.0 نظامی

 0 7,0 6,0 5,0 5,0 3,0 6,0 8,0 7.0 12,0 13,0 5,0 3,0 3,0 5,0 7,0 فاقد طرح
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 مترمربع 500عرصه باالي کاربري (حق استفاده)عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرمحاسبه   )ب

مترمربع، کاربریهاي  500اراضی باالي  کاربري (حق استفاده) عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر محاسبهجهت 

بهداشتی و درمانی، فضاي سبز، حمل و نقل، تجهیزات شهري، پارکینگ، انبار و کارگاه، اراضی  ورزشی، آموزشی،

ذیل و جدول بر اساس فرمول  ، بهداشتی و درمانیتجاريکاربریهاي مسکونی، اداري،  به و... نظامی و انتظامی

پایه اولیه  ،کاربري(حق استفاده) عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر جهت محاسبه محاسبه و وصول خواهد شد.

بر اساس کاربري مسکونی می باشد بجز اینکه نوع کاربري اولیه پالك مورد نظر توسط کارشناسان حوزه شهرسازي 

 الم گردد.شهرداري اع

 مترمربع 500عرصه باالي  کاربري (حق استفاده)عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرمحاسبه  فرمول )2جدول شماره 

  Zضریب نوع کاربري ضریب
حداقل مبلغ تعیین کاربري هر 

 متر مربع فضاي سبز به ...

حداقل مبلغ تعیین کاربري هر متر 

 مربع از سایر کاربري ها به ...

 KP 20% 000/500/3 000/500/2 مسکونی 1

 KP35% 000/000/7 000/000/4 اداري 2

 KP30% 000/000/6 000/500/3 تجاري 3

 KP 20% 000/000/5 000/000/3 بهداشتی و درمانی 4

 

: مودیان حقیقی که قبل از ابالغ و اجراي آخرین طرح تفصیلی از شهرداري بندر بوشهر پاسخ استعالم نقل تبصره یک 

 و یا داراي پروانه یا پایانکار ساختمانی با کاربري مسکونی باشند قال را با کاربري مسکونی دریافت نموده باشندو انت

به عدم نقل و انتقـال بـه    مشروط تغییر پیدا نموده باشد، غیرکاربري ملک آنها بعد از اجراي طرح تفصیلی به کاربري 

رداخت عوارض ارزش افزوده ناشـی از تغییـر کـاربري نمـی     تا زمان صدور پروانه ساختمانی، مشمول پ شخص دوم

(بررسی و تشخیص تایید یا عدم موضوع یاد شده برعهده اعضاي کمیسیون تملک امالك متشـکل از معاونـت    شوند.

شهرسازي و معماري، معاونت مدیریت توسعه منابع، مدیر اداره حقوقی، مدیر اداره امـالك، مدیرشهرسـازي و مـدیر    

 هاي عمومی و نوسازي شهرداري بندر بوشهر می باشد.) اداره درآمد

قانون شهرداریها بـا کـاربري فضـاي سـبز      101تبصره دو: امالکی که در راستاي تفکیک سرانه خدمات عمومی ماده 

 تعیین و تایید شده باشد، مشمول تبصره یک نمی گردد.
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 واحد اضافهعوارض  نام عوارض: -4

 ها قانون شهرداري 55ماده  26ر بوشهر به استناد بند شهرداري بند پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 عوارض واحد اضافه:

اخذ مجوز جهت شهر بوشهر برابر ضوابط مکلف به پرداخت عوارض و  محدوده حریم و محدودهمالکین امالك در 

، بعد از اقدام به ساخت واحد اضافه نماید بدون اخذ مجوز از شهرداريدر صورتی که مالک . بنا می باشنداحداث 

بر عوارض ساخت و ساز، عالوه  واحد اضافه، يراي بر ابقا و در صورتمطرح شدن پرونده در کمیسیون ماده صد 

 جدول ذیل اخذ می گردد.ه شرح ببه ازاي هر متر مربع واحد اضافه واحد اضافه عوارض 

 واحد اضافه ) فرمول محاسبه عوارض3جدول شماره 

 محاسباتی فرمول نوع کاربري ردیف

 KP10% مسکونی 1

 KP20% تجاري 2

 KP25% اداري 3

 KP15% سایر 4
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 تمدید پروانه ساختمانی عوارض :نام عوارض -5

 ها قانون شهرداري 62و  55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قـانون   50مـاده   1قـانون شـوراها و تبصـره     80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77یون ماده کمیس ضمانت اجرایی وصول:

 
 سازمان شهرداریهاو دهیاریهاي کشور) 16/7/98مورخه 37176جدول مدت اعتبار پروانه هاي ساختمانی(نامه شماره 

 سال می باشد که مطابق با جدول ذیل است: 5حداکثر 

 

 ) مدت اعتبار پروانه ساختمانی4جدول شماره 

 

 مدت اعتبار پروانه متراژ ردیف
 ماه 12 متر 300تا  1

 ماه 24 متر 2000متر تا  300 2

 ماه 36 متر 5000متر تا  2000 3

 ماه 48 متر 10000متر تا  5000 4

 ماه 60 متر 10000بیش تر از  5

 

می  قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه هاي ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر 29ماده  2تبصره  طبق

و کسانی که در میدان ها و معابر  که براي پایان یافتن ساختمان ضروري است قید گرددباید حداکثر مدتی  ،شود

 در اصلی شهر اقدام به ساخت می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه، ساختمان خود را به اتمام برسانند و

مشمول پرداخت دو برابر  گذارنددو سال بعد از مدتیکه براي اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام ب  صورتیکه تا

و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند به ازاي هر  دنمی گرد عوارض نوسازي وعمران شهري

 درصد در سال بالغ گردد. 4دوسالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دوسال قبل افزایش خواهد یافت تا به 

 ات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.ابنیه ناتمامی که از طرف مقام

تبصره: مودیانی که پس از پایان مهلت مقرر در جدول باال جهت تمدید پروانه مراجعه می نمایند، درصورت عدم 

شروع مالك التفاوت عوارض زیربنا می باشند.(شروع عملیات ساختمانی در بازه قید شده، مکلف به پرداخت ما به 

 ساختمانی تاریخ فرم شروع عملیات ساخت می باشد.) عملیات
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 عوارض تاخیر در اخذ پایانکار نام عوارض: -6

 ها قانون شهرداري 62و  55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

ـ  1قـانون شـوراها و تبصـره     80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده: قـانون   50اده م

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

در زمان ، )4شماره ( در جدول مهلت معین شدهدرصورت عدم اخذ پایانکار ساختمانی توسط مالک یا ذینفع در  

ت عوارض تاخیر در اخذ پایانکار  مشمول پرداخبه ازاي هر متر مربع بناي ناخالص  مراجعه مودي جهت اخذ پایانکار

 می گردد:ذیل  به شرح

 

 /تعداد ماه) KP2)*%12امالك با کاربري تجاري: 

 /تعداد ماه) KP3)*%12امالك با کاربري اداري: 

 /تعداد ماه) KP1)*%12امالك با کاربري مسکونی و سایر کاربري ها: 

ر سیستم ثبت گردیده باشد و حوزه شهرسازي اتمام درصورتی که درخواست پایانکار قبل از اتمام مهلت پروانه د

، ) 4در جدول شماره  (تا مدت شش ماه پس از پایان مهلت مقرر عملیات ساختمانی را در آن زمان تایید نماید

 مشمول پرداخت این عوارض نمی گردد.

 .صادر گردیده اند 15/11/99پروانه هایی ست که از تاریخ عوارض موضوع این بند مربوط به 
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 احداث استخر صدور مجوزعوارض  نام عوارض: -7

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قـانون   50مـاده   1قـانون شـوراها و تبصـره     80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  اجرایی وصول: ضمانت

 
 
 گردد. عوارض استخرهاي شنا براساس تعرفه کاربري ورزشی محاسبه می -1

درصـد عـوارض    30معـادل  ، ورزشی و غیرکشاورزي هاي غیر عوارض استخرهاي شنا یا هر استخري در کاربري -2

 کاربري مربوطه محاسبه و وصول گردد. و ارزش افزوده ناشی از سطح اشغالصدور پروانه ساختمانی 

 

  



 24                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرجهت اختصاصی  اخذ هزینه :درآمدنام  -8

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قـانون   50مـاده   1و تبصـره   قـانون شـوراها   80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
مطـابق راي   در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص کهاحداث پارکینگ  تفصیلیبراساس ضوابط طرح *

باشد (موارد شش گانه  ارکینگ مقدور نمیامکان احداث پقانون تاسیس شوراي شهرسازي و معماري  5کمیسیون ماده 

ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها اسـتفاده نماینـد. ایـن عـوارض تصـویب      

 .گردد تا براي احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر بعنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد می

می باشد که توسط کارشناس حوزه شهرسـازي در   احداثیمفید پارکینگ  اساس تعدادبریاد شده  اخذ هزینهمبناي  توجه:

 گزارش پرونده مودي ذکرمی گردد.

 گانه تعلق عوارض: مواد شش

دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته و متر و بیشتر قرار داشته 45عرض ساختمان در بر خیابانهاي با باند تندرو به -1

 باشد.

متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو  20متري تقاطع خیابانهاي به عرض  100صله ساختمان در فا -2

 نداشته باشد. 

هاي کهن باشد و شهرداري اجازه  ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت -3

 قطع آنها را نداده باشد. 

 گرفته باشد که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ساختمان در بر کوچه هایی قرار -4

 ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظرفنی مقدور نباشد.  -5

در سطح طبقات احداث  ددر صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد که از نظر فنی نتوان -6

 نگ نمود.پارکی

تواند در خود ساختمان و یا در فضاي باز مربوط به  هاي الزم براي پارکینگ می محل تفصیلیبراساس ضوابط طرح 

پارکینگ   بینیبینی گردد. در صورت پیش متر از ساختمان پیش 100ساختمان و یا در زمین دیگري به فاصله حداکثر 
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اهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب در زمینی دیگر، این زمین قابل خرید و فروش نخو

 ن مورد استفاده پارکینگ درج شود.باید در سند مالکیت زمی 

احداث پارکینگ جهت اختصاصی  هزینه ،ا توجه به کاربري ملکمربع فضاي حذف شده پارکینگ بهرمترازاي به 

 .شدوصول خواهد  محاسبه و به شرح ذیل عمومی در سطح شهر

مترمربع  250با توجه به متراژ واحد مسکونی تا  .تأمین پارکینگ می باشند : کلیه واحد هاي مسکونی ملزم به 1تبصره 

مترمربع  250. در صورت افزایش متراژ واحد مسکونی بیش از مربع تامین فضاي پارکینگ می باشدمتر 25مشمول 

شد. درصورت عدم تامین فضاي پارکینگ مالک مشمول متر مربع فضاي پاکینگ می با 50مالک موظف به تامین 

(درصورتیکه مالک بدون اخذ مجوز از  می گردد.اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینهپرداخت 

نماید بعد از طرح اقدام مربع  متر 250شهرداري بندر بوشهر نسبت به افزایش واحد مسکونی تک واحدي به بیش از 

 می گردد.) 1بقاي زیربنا، مشمول تبصرهاماده صد قانون شهرداریها و راي قطعی مبنی بر  پرونده در کمیسیون

براساس اعالم اداره شهرسازي باشد و  تفصیلیمساحت فضاي باز بیش از مساحت مجاز در طرح : چنانچه 2تبصره 

 تامین میگردداي اعالم شده فض تعداد پارکینگ مفید که در کینگ در نظرگرفته شده باشد،صرفا به منظور تامین  پار

 تلقی و در صورت نیاز به پارکینگ بیشتر مابقی طبق تعرفه محاسبه و اخذ می گردد.بعنوان پارکینگ 

در صورت کاهش متراژ واحد به  .می باشد مربع متر 25تجاري معادل پارکینگ : حداقل فضاي مورد محاسبه  3تبصره

می  نهابصورت ده اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینهمتر مربع، مالك محاسبه مبناي  25زیر 

 )محاسبه می گردد مطابق ضوابط و خالص برمبناي متراژ تجاري(در محاسبه هزینه فوق، متراژ  .باشد

به التفاوت ما در صورت عدم تامین فضاي پارکینگ،تبدیل واحد مسکونی به تجاري بدون اضافه بنا، با  : 4تبصره 

 اخذ خواهد شد. در سطح شهربراساس نوع کاربري صی احداث پارکینگ عمومی اختصا هزینه

متر مربع فضاي  30: خانه هاي مسکونی تک واحدي یا دوبلکس بصورت یک واحد درصورت دارا بودن  5تبصره 

نی روباز، این فضا بعنوان پارکینگ تلقی می گردد. درصورت کاهش متراژ فضاي باز یا افزایش واحد(تجاري، مسکو

 و ...) مشمول پرداخت هزینه اختصاصی احداث پارکینگ عمومی طبق ضوابط و تعرفه روز می گردد.

متر مربع (تا  25واحد ، یک دهانه فضاي حیاط به ازاي هرمتري 24درخواست فضاي تجاري تا سقف  درصورت

 گردد. خت هزینه فوق نمیکه در این صورت مشمول پرداشده به عنوان پارکینگ در نظر گرفته  متر مربع) 50سقف 

، اولویت فضاي موجود با کاربري اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینه: در محاسبات  6تبصره 

 مسکونی می باشد .
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. در صورت عدم شمول تامین فضاي پارکینگ می گردددر هر نوع کاربري م ذکر واحد: اعالم نیم طبقه با  7تبصره 

 اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینهق ضرایب فوق مشمول پرداخت بتامین فضاي پارکینگ ط

 گردد.می 

بصره : ابنیه اي که بدون اخذ مجوز بنا شده اند در صورت طرح در کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه مطابق ت8تبصره 

ر راي جریمه مشمول پرداخت در صورت صدو به اندازه متراژ مطرح شده در کمیسیون، قانون شهرداریها 100ماده  5

 نمی شود. اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینه

بجاي جریمه در آراي  هزینهاخذ منوط به درج ، اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینه: 9تبصره 

 فوق شرایطاساس بر ،اصد قانون شهرداریه ماده 5کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها یا عدم اعمال جریمه تبصره 

 محاسبه می شود.

با نظر کارشناس رسمی دادگستري مطـابق   احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرجهت اختصاصی  هزینه :10تبصره 

براي مطالعـه،   و گردد می اخذ (تغییر نقشه و...)هنگام صدور پروانه ساختماندر  طرح تفصیلی و تعرفه منابع درآمدي،

و همچنین هزینه کارشناسی جهت در سطح شهر  هاي عمومی اندازي پارکینگ ، احداث در راهخرید زمین، اجاره زمین

 .شود میلحاظ  تعیین قیمت پارکینگ مالك محاسبه،

به استثنا جـداره بافـت( خیابـان دهقـان، خلـیج فـارس،        بافت تاریخی محدوده: امالك با هر کاربري در 11تبصره 

 از پرداخت هزینه این بند معاف می باشند. انقالب)آهنگران، لیان شرقی و غربی، خیابان 

متراژ پارکینگ مورد نیاز در  احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرجهت اختصاصی  هزینهمحاسبه  مبناي: 12 تبصره

ر اساس جدول ) و باداره کل راه و شهرسازيمطابق ضوابط و معیارهاي طرح توسعه و عمران بوشهر( کاربري مربوطه

خالص مطابق ضوابط و سایراعیانی بر اساس نوع کاربري  اداري برمبناي متراژو ( تجاري  .خواهد شد ذیل محاسبه

 )معین می شود.
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 هاي مختلف زمین معیارها و نحوه محاسبه  تامین پارکینگ مورد نیاز در کاربري) 5جدول شماره 
 

 پارکینگ مورد نیاز توضیح کاربري
 هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ به ازاي  مسکونی

 تجاري

 کمتر از پنج واحد
مترمربع 25زیربناي تجاري یا هر واحد تجاري،به ازاي هر مترمربع  25یک واحد به ازاي هر 

 اضافه بر مساحت، تأمین یک واحد پارکینگ مازاد دیگر نیز الزامی است.

 بیشتر از پنج واحد

 (مجتمع تجاري، پاساژ و ...)
 پیشین بعالوه یک واحد به ازاي هر ده واحد تجاري مستقلهاي بند  تعداد پارکینگ

 مترمربع زیربنا یا هر دفتر مستقل 30یک واحد به ازاي هر  دفاتر خصوصی

 مترمربع زیربناي خالص 25یک واحد به ازاي هر   اداري و انتظامی

 بهداشتی و درمانی

 تخت بیمارستانی 5یک واحد به ازاي هر  بیمارستان

 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر  شت و درمانگاهمرکز بهدا

 نمره خصوصی و دوش عمومی 5یک واحد به ازاي هر   گرمابه

 آموزشی

 کودکستان و مهدکوك

 دبستان و راهنمایی یک واحد به ازاي هر کالس

 دبیرستان و هنرستان

 آموزش عالی
 دانشجو 50ي هر استاد و یک واحد به ازاي یک واحد به ازا دانشگاه و مراکز آموزش عالی

 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر  خوابگاه دانشجویی

 ورزشی

 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر  سرپوشیده

 مترمربع مساحت زمین 300یک واحد به ازاي هر  روباز

 ش تماشاگر در داخل محوطهنفر گنجای 20یک واحد به ازاي هر  استادیوم ورزشی

 مترمربع زمین 250یک واحد به ازاي هر  پارك شهري پارك و فضاي سبز

 فرهنگی
 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر  کتابخانه و موزه

 صندلی 10یک واحد به ازاي هر  تاالر موسیقی و اجتماعاتسینما و تئاتر،

 ونقل و انبارداري حمل

 مترمربع زیربناي کل 150به ازاي هر  یک واحد انبار

 مترمربع زیربناي کل 250یک واحد (کامیون) به ازاي هر  پایانه باربري

 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر  پایانه مسافربري

 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر   مذهبی

 

 جهانگردي و پذیرایی

 به ازاي هر دو تختیک واحد  هتل چهار ستاره

 یک واحد به ازاي هر سه تخت هتل سه ستاره

 یک واحد به ازاي هر چهار تخت هتل دو ستاره

 هتل آپارتمان
مترمربع اضافه بر مساحت، تأمین  75متر)، به ازاي هر  75یک واحد به ازاي هر سوئیت(تا 

 یک واحد پارکینگ مازاد دیگر نیز الزامی است.

 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر  يمجتمع جهانگرد

 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر  استخر و سونا

 یربناي کلمترمربع ز 300واحد به ازاي هر یک  هاي وحش شهربازي و پارك

 مترمربع زیربناي کل 30یک واحد به ازاي هر  رستوران و تاالر پذیرایی

 مترمربع زیربناي کل 100یک واحد به ازاي هر  - ريتأسیسات و تجهیزات شه

 - صنعتی و گارگاهی
 مترمربع زیربناي خالص 30سطح دفتر: یک واحد به ازاي هر 

 کلمترمربع زیربناي 300سطح کارخانه: یک واحد به ازاي هر 
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 25 ،بل محاسبه براي یک دهانه تجاريحداقل متراژ زیربناي خالص قا توجه به اینکهبا :واحد)5توضیح ردیف (تجاري بیشتر از 

یاد شده بر اساس یک  هزینهمتر مربع جهت محاسبه  25کاهش متراژ یک دهانه تجاري به کمتر از  مترمربع می باشد. در صورت

یا  متر مربع 25 کمتر از تعداد پارکینگ مورد نیاز ( بصورت دهانه اي با متراژی که واحد مورد محاسبه قرار می گیرد. در صورت

به ازاي هر ده واحد  متر مربع نیز 25یک پارکینگ باشد  5بیش از ) یک واحدمتر مربع براي  25متراژ باالي متراژي براساس 

 تجاري مستقل با شرایط فوق محاسبه می گردد. 

سبه بع زیر بناي خالص محامتر مر 30صورت اعالم دفاتر خصوصی به اساس هر  در :)یتوضیح ردیف تجاري (دفاتر خصوص

 گیرد.  یاد شده تعلق می هزینهمتر مربع  25متر مربع به ازاي هر دفتر  30. در صورت کاهش متراژ دفتر خصوصی به زیر می گردد

 ( مجتمع و پاساژ ) پارکینگ تجاري ) مثال نحوه محاسبه تعداد6جدول شماره 

 متراژ مورد نیاز پارکینگ تعداد واحد متراژ اعالم شده ردیف

 متر مربع 40 1 بعمتر مر 40 1

 متر مربع 75 3 متر مربع 40 2

 16,6*25=415 6 متر مربع 400 3

 19,8×25=495 18 متر مربع 400 4
 

 

ضیح مندرج در جدول واحد است و طبق تو 5در ردیف سوم با توجه به اینکه تعداد واحدهاي تجاري بیشتر از 

واحد تجاري مستقل یک پارکینگ  10ک واحد به ازاي هر واحد می بایست ی 5براي تجاري هاي بیشتر از  )5شماره (

تقسیم می کنیم تا تعداد مورد نیاز پارکینگ بدست آید با توجه به اینکه متراژ  10تامین گردد. لذا تعداد واحدها را بر 

می ضرب نموده و حاصل را به متراژ مورد نیاز قبلی اضافه  25متر است تعداد بدست آمده رادر  25هر پارکینگ 

 کنیم .( قابل ذکر است در این حالت صرفاً تعداد واحدها مد نظر خواهد بود نه متراژ )

و از  متر مربع بر اساس واحدي محاسبه گردید 25در ردیف چهارم با توجه به کاهش متراژ هر واحد به زیر 

 .) واحد اضاف می گردد10/18است ( 5که تعداد واحد مستقل بیش از  جایی آن
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 بر حق مشرفیت(ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابر) عوارض وارض:نام ع -9

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

الیات بر قانون م 50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابر)) نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت (7جدول شماره 

 

 نوع عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 منشاء قانونی

1 
اثر تعریض در مسیر گـذر قـرار گیـرد ولـی امتیـاز       در قسمتی از ملکامالکی که 

 KP %2 جدیدي براي ملک به همراه ندارد.
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2 

در اثر تعریض در مسیر گذر قرار گیرد و باعث تغییر در  قسمتی از ملکامالکی که 

 KP %3 دد. (بعنوان مثال افزایش طبقه)ماهیت گذر می گر

 

3 

امالکی که پس از تجمیع پالك بر گذر عریض تر واقـع مـی شـوند کـه صـرفا      

 KP %5 را به همراه دارد.افزایش قیمت ملک 

4 
امالکی که پس از تجمیع پالك بر گذر عریض تر واقع می شوند و بر این اساس 

 KP %15 امتیازات جدیدي به ملک تعلق می گیرد.

5 
گـذر تعـریض    ،امالکی که عقب نشینی ندارند و در اثر عقب نشینی پالك روبرو

 KP %5 گردیده است ولی تعریض گذر امتیازي براي ملک به همراه ندارد.

6 
امالکی که عقب نشینی ندارند و در اثر عقب نشینی پالك روبـرو گـذر تعـریض    

 KP %15 گرفته است. گردیده و بر این اساس امتیاز جدیدي به ملک تعلق

7 
امالکی که بر اثر عقب نشینی کامل پالك مجاور، بر گذر عریض تر قرار می گیرد 

 KP %5 ولی امتیاز جدیدي براي ملک به همراه ندارد.

8 
امالکی که بر اثر عقب نشینی کامل پالك مجاور، بر گذر عریض تر قرار می گیرد 

 KP %15 ک تعلق می گیرد.و در اثر این موضوع امتیاز جدیدي به مل
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اعالم موارد فوق به اداره درآمد جهت وصول عوارض در زمان برداشت از پالك، برعهده کارشناس شهرسازي 

 شهرداري مرکزي و شهرداریهاي مناطق می باشد.

ایی وي به شهرداري که شناسمراجعه مالک یا قائم مقام قانونی از  عوارض حق مشرفیت در هر زمان :یک تبصره

 .قابل وصول می باشدبراساس آخرین تعرفه مصوب گردد، 
یا  تراکم مازاد واست وجه زمین در مسیر گذر،(منظور درخ درصورتی که مالکی بدون درخواست غرامتتبصره دو: 

 .دگرد اقدام به عقب نشینی نمایند مشمول پرداخت عوارض یاد شده نمی )هرگونه امتیاز

داده می شوند، مشمول پرداخت  تعریض همان گذر) همبادي یا تغییر خط پروژه ( باتبصره سه: امالکی که در اثر 

 عوارض فوق نمی گردند.

ه بدون تغییر گذر، زمین در مسیر صرفا جهت ایجاد پخ باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نمی تبصره چهار: چنانچ

 گردد.

امی که مالک از بر جدید استفاده نمی کند : امالکی که پس از تعریض بر معبر قرار می گیرند مادپنجتبصره 

 و در و پنجره در بر جدید احداث نمی نماید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.
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 ساختمان بر صدور مجوز تعمیرات عوارض نام عوارض: -10

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  کننده:مرجع تصویب 

 ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 ) نحوه محاسبه عوارض بر صدور مجوز تعمیرات ساختمان8جدول شماره 
 

 حداقل عوارض
نحوه محاسبه  عوارض 

 ازاي هر متر مربعبه 
 ردیف شرح

 ۱ مسکونی عوارض تعمیرات KP %0,5 ریال 000/000/5

 ۲ تجاري عوارض تعمیرات KP %2 ریال 000/000/20

 ۳ اداري عوارض تعمیرات KP %3 ریال 000/000/40

 ٤ سایر کاربري هاعوارض تعمیرات  KP %1 ریال 000/000/15

 5 تعویض نماي اداري KP %5 ریال 000/000/50

 6 تعویض نماي تجاري KP %3 ریال 000/000/25

 7 تعویض نماي مسکونی و سایر کاربري ها KP %1 ریال 000/000/15

 

مطابق عوارض متعلقه درخصوص ...) تجاري ، مسکونی و(  درصورت برداشت یا تعویض سقف واحدتبصره یک: 

 .گردد اقدام می...) وزیربنا  پارکینگ ،اعم از کسر یا حذف تامین ( پروانه ساختمانی
 درب و پنجره مجاز واحد تجاري و اداري مبلغبه ازاي هر  تعویض تعمیرات و درصورت درخواست: دوتبصره 

ریال وصول  ۰۰۰/٥۰۰ مبلغ ها ریال و بابت تعویض درب و پنجره مجاز مسکونی و سایر کاربري ۰۰۰/۰۰۰/۱

 .خواهد شد

یس بهداشتی درقالب پروانه تعمیرات مجاز وسر مسکونی، انبار ومربع بناي متر 4احداث حداکثر تا تبصره سه:

 باشد. می

 هاي ویالیی مجاز می باشد. تبصره چهار: احداث سایه بان جهت استفاده پارکینگ در ساختمان
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 مازاد ارتفاع مجاز عوارض بر  نام عوارض: -11

 ها ن شهرداريقانو 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

و مقررات شهرسازي ایجاد نمایـد.   در صورتیکه مالک از هر کاربري سقف بناهاي احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط

در صورتیکه کمیسیون راي بر ابقـاء بنـا صـادر نمایـد آنگـاه      می گردد و پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع 

بر اساس متراژ اعـالم شـده توسـط    عوارض اضافه ارتفاع مشمول پرداخت  عالوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد 

 د. شو بشرح ذیل وصول میمحاسبه عوارض یاد شده  بندر بوشهر می گردد. کارشناس حوزه شهرسازي شهرداري

 ) نحوه محاسبه عوارض بر مازاد ارتفاع مجاز9جدول شماره 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 Z*N*S*K*P عوارض اضافه ارتفاع 1

 

Z می باشد.%  5: ضریب برابر با 

N : ي مجاز(ارتفاع بناتفاوتn2( )با موجودn1وابط طرح تفصیلی می باشد.() بر اساس ضn1-n2( 

S مساحت ناخالص بنا : 
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 )دریا کردن خشک( براستحصالعوارض  نام عوارض: -12
 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 ):خشک کردن دریا( عوارض بر استحصال*

 
جهت محاسبه عوارض استحصال از دریا بعد از اخذ مجوزات قانونی توسط مودي بر اساس فرمول ذیل محاسبه مـی  

 ردد.گ

50*P*S 

S: حصال (خشک شده) مساحت است 
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 عوارض بر پروانه دیوار کشی نام عوارض: -13
 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

ریـال بـا رعایـت حـداقل      000/20پروانه هاي دیوارکشی کاربري مسکونی به ازاي هرمتر مربع  عوارض بر -1

 ریال  000/000/3هر پروانه  عوارض

ـ    000/30به ازاي هرمتـر مربـع    اداريپروانه هاي دیوارکشی کاربري  عوارض بر -2 ت حـداقل  ریـال بـا رعای

 ریال 000/000/5هر پروانه  عوارض

عایـت  ریـال بـا ر   000/40صنعتی به ازاي هرمتر مربع  وتجاري پروانه هاي دیوارکشی کاربري  عوارض بر -3

 ریال 000/000/4هر پروانه  حداقل عوارض

ریـال بـا رعایـت حـداقل      000/25سایر کاربري ها به ازاي هرمتر مربـع   پروانه هاي دیوارکشی ارض برعو -4

 ریال 000/500/3هر پروانه عوارض 

 شمول عوارض این بند نخواهند بود. ، مقانون شهرداري 55ماده  14وبند  110تبصره یک: امالك ناشی از اجراي مواد 

صدور مجوز حصار (فنس و....) بر مبناي نوع کاربري بر اساس متراژ اعالمی معادل  تبصره دو: مبناي محاسبه عوارض

 حاسبه می گردد.درصد جدول فوق م 50

نحوه محاسبه عوارض فوق متر طول در ارتفاع دیوار، فنس و.. مـی باشـد کـه توسـط کارشـناس حـوزه       تبصره سه: 

 شهرسازي اعالم می گردد.
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  خدمات عمومی و شهريشهرداري سرانه  سهم نام عوارض: -14

 ها داريقانون شهر 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 3اتوجه به اینکه به اسـتناد تبصـره   قانون مالیات بر ارزش افزوده ب 1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16به استناد بند 

ها مالکین مکلفند تا سقف بیست و پنج درصد از ملک خود را هنگام تفکیک یا افراز  شهرداري 101قانون اصالح ماده 

براي تأمین سرانه فضاهاي عمومی و همچنین تا بیست و پنج درصد از باقیمانده ملک خود را جهت تامین معابر سطح 

الذکر اگر امکان تـامین انـواع    قانون فوق 4به استناد تبصره ند. از طرفی به شهرداري تحویل نمایشهر بصورت رایگان 

الی آنـرا  تواند با مجوز شوراي اسالمی شهر معادل ری پذیر نباشد شهرداري می سرانه فضاهاي عمومی و خدمات امکان

نسبت به تفکیک یا افزار ملک خود اقدام  هرداريبدون اجازه شکه  یا ذینفعانذا کلیه مالکین از مالک دریافت نماید. ل

که توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیـین   درصد قیمت روز زمین 3(با هر کاربري )، مکلف به پرداخت اند  نموده

 میگردد هستند.

 می شود. ، وصولگردد توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیین میکه  قیمت روز زمینسهم قابل وصول براساس 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 سومبخش 

 بهاي خدمات
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 بهاي خدمات کارشناسی  :عنوان بهاي خدمات -1

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  وقانون شوراها  80ماده  26شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . ودهارزش افز

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
 

 :می گردد وصول ذیل شرح به کاربري نوع براساس تعرفه این موضوعبهاي خدمات ) 10جدول شماره 

 
هر متر  به ازاي  کاربري

 مربع عرصه (ریال)
 حداقل مبلغ

کارشناسی عرصه 
 (ریال)

هر متر مربع  به ازاي
 اعیان (ریال)

 مبلغحداقل 

کارشناسی اعیان 
 (ریال)

 000/500/1 000/10 000/000/1 000/10 تجاري

 000/000/2 000/20 000/000/2 000/20 اداري

 000/000/1 000/5 000/500 000/5 مسکونی

 000/000/1 000/7 000/700 000/7 سایر

 

 اعیانی کارشناسی عوارضا ی و مجتمع تجاري، صرفآپارتمانکارشناسی واحدهاي  عوارض محاسبه در :تبصره یک

 .  عرصه نمی گردد کارشناسی عوارض پرداخت مشمول و وصول می گردد و محاسبه

(متراژ اعالمی در تبصره دو: در محاسبه عوارض عرصه در فرمول فوق، مالك متراژ عرصه در وضعیت موجودپالك 

 می باشد. گزارش بازدید)
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 داري موقتبهاي خدمات بهره بر :عنوان بهاي خدمات -2

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  وقانون شوراها  80ماده  26شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . ارزش افزوده

 ريقانون شهردا 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

%، KP 10 معـادل  کـاربري تجـاري یـا اداري    به ازاي هر متـر مربـع   قت از ساختمانهابهاي خدمات بهره برداري مو

 KP% و سایر کاربري ها معادل KP 4 معادل کاربري آموزشی%، KP 8کاربري درمانی یا سالن هاي ورزشی معادل 

 .محاسبه و اخذ می گردد ،براي مدت یکسال% 6

معادل پنجاه درصد از عوارض مشمول فوق  ،فضاي روباز به ازاي هر متر مربع از برداري موقتبهاي خدمات بهره 

 .محاسبه واخذ می گرددالذکر 

براي صاحب ملک ایجاد نمی  و حق انتفاع :وصول این عوارض هیچ گونه حقی در خصوص تغییر کاربريیک تبصره 

 کند.

پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احـراز  قانون نظام صنفی  27ماده  3طبق تبصره  :دوتبصره 

 هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

 به ازاي هر ماه 1400جهت برگزاري مجالس در سال و تاالرهاي بهره برداري موقت از باغات  بهاي :سه تبصره 

 کمتر گردد. ریال 000/000/12نبایستی از مبلغ 

 توضیحات تکمیلی به شرح ذیل میباشد:

 50ماده  1ره اصالحی قانون شوراها و تبص 80اده م 16مستند به بند  از ساختمانها بهاي خدمات بهره برداري موقت

 شرح ذیل محاسبه می گردد:بقانون مالیات بر ارزش افزوده 

، درمانی (مطب و سایر حرف وابسـته  بصورت انباري، تجاري، آموزشی نجایی که بعضی از مالکان امالك خود رااز آ

غیر از کاربري مربوطه مورد استفاده قرار می دهند مراتب جهت تعیین تکلیف در شهرداري و مراجع به  ...و درمانی )

ح کنون موضـوع در مراجـع مـذکور مطـر    یا تاو ... در حال رسیدگی می باشد صد ذیربط از جمله کمیسیونهاي ماده 

لذا به منظور دائم ندارند  وده و قصد اخذ مجوزموقت بصورت ان متقاضی استفاده از ملک خود بنشده باشد و یا مالک



 41                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي
 

 

مسـتاجران در سـطح محـدوده و    و بهره برداران  ،ینفعان این گونه امالك از مالکاناز ذ و شهروندي تامین حقوق شهر

 بهـاي خـدمات بهـره بـرداري موقـت     عنوان تحت  بهاي خدماتیمی تواند  بندر بوشهر، شهرداري بوشهرحریم شهر 

 ذ نماید.سالیانه اخ

شهرداري حق صدور مجوز بهره برداري موقت بر روي پارکینگهاي موجود (ساخته شده یا ذکر شـده در   :یکره تبص

 ی و امالك با کاربري و ضابطه پارکینگ )را به عنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد .ضپروانه و مجوزهاي صادره و ارا

هیچ گونه جهت بهره برداري سالیانه بوده و  مراتب فوق صرفاً هره برداري موقت بر اساسب: صدور مجوز دوتبصره 

 مجدداً هسالمدت یک شهرداري میتواند پس از انقضاي .نماید راي صاحب آن ایجاد نمیحق دیگري تحت هر عنوان ب

ادامه یا از  بهره برداري موقت اقدام وسالیانه مجوز  اخذبا اخذ مجوز بهره برداري موقت وفق مقررات روز نسبت به 

 کار جلوگیري نماید.

بابت استفاده و  کاربري محسوب نمی گردد بلکه صرفاً تغییر ،بهاي خدمات بهره برداري موقتپرداخت  :سه تبصره

 می باشد. ،آن پرداخت شده است بهايبهره برداري موقت و صرفأ براي مدت زمان مشخصی که 

 ،میسر گـردد  مربوطهستفاده دائم ازملک مورد نظر با کاربرهاي چنانچه به هردلیل امکان تغییر کاربري و ا :چهارتبصره 

متعلقه وفـق   بهاي باشد، ي بنامبنی بر ابقاصد دي یا در اثر صدوررأي کمیسیون ماده از اینکه براساس تقاضاي مو اعم

جـوه  و هیچگونـه ارتبـاطی بـا    نرخ روز قابل محاسبه ووصول بـوده و  به مقررات جاري و دستور العمل هاي مربوطه

بهـره   از زمان پرداخت عوارض و صـدور مجـوز  بدیهی است در اینگونه موارد  .پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد

 موضوع این ماده براي زیر بناي داراي مجوز دائم منتفی خواهد شد. بهايبرداري دائم وصول 

رد نظر باکاربري هـاي فـوق میسـرگردد    چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربري و استفاده دائم از ملک مو :پنجتبصره 

بهره بـرداري  بهاي مبنی بر ابقا باشد و مالک  100این که براساس تقاضاي یا در اثر صدور رأي کمیسیون ماده  اعم از

(بـدلیل برقـراري عـوارض     1398سـال  ابتداي  مشمول پرداخت عوارض این ماده از ،موقت را پرداخت ننموده باشد

 .می باشد ازاین تاریخ )

امکان بهره برداري از امالك (به استثناي پارکینگ)جهـت اسـتفاده    بهره برداري موقت و یا صدور مجوز :ششتبصره 

 ضوابط فنی، ترافیکـی آلـودگی محـیط    نظر در صورتی است که از ، صرفاًبهره برداري موقت بهايموقت با پرداخت 

 ) باشد1398ل از تاریخ تصویب نامه شوراي شهر (سال قدمت احداث بناي آنها قب و ...مغایرت نداشته باشد و یزیست

کمیته اي تحت عنوان کمیته صدور مجوز بهره برداري موقت متشکل از مدیران شهرسازي شـهرداري   پس از طرح در

می بایست همگی داراي  و کارشناسان مرتبط با پرونده (کهو مناطق، مسئول صدور مجوز بهره برداري موقت مرکزي 
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) و بررسی همه موضوعات شهرسازي و معماري و انطباق درخواست مـودي بـا مصـوبه شـوراي     باشندابالغ رسمی 

 محترم شهر، درصورت تایید کمیته اقدام می گردد. 

 ملک ضامن پرداخت مطالبات شهرداري در این خصوص می باشند.یا ذینفعان ذینفع  :هفت تبصره 

از ملک بوده و نافی وصـول دیگـر عـوارض قـانونی      داري ازجهت بهره بر صرفاً مزبور بهاي خدمات :هشت تبصره 

 و ...نخواهد بود. و عمران شهري ،عوارض نوسازيجمله عوارض سالیانه محل مشاغل

می  چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی باشند، 1400از ابتداي سال  :نه تبصره 

 اقدام نمایند. عالیتفنسبت به تعطیلی محل بایست 

قانون شهرداري  77مرجع رفع هر گونه اختالف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده  :ده تبصره 

 خواهد بود.

می بایست از شهرداري مجوز اخذ نموده  اده از مزایاي این ماده از تعرفه منابع درآمدي،متقاضیان استف :ده یازتبصره 

 تفاده اقدام نمایند.و براساس آن نسبت به اس

 هره برداري موقت به شرح مذکور در این مادهداري بنا به تقاضاي متقاضیان با بدر مواردي که شهر :ده دوازتبصره 

امکان طرح هرگونه ادعاي احتمالی بعدي  متقاضیان، با قرارداد انعقاد و تعهد بایستی درقالب اخذ موافقت می نماید،

متقاضیان  از وحقوق مکتسبه را حق استفادهدیوان عدالت اداري درخصوص  اداري و شبه قضایی، مراجع قضایی، در

 ساقط نماید. سلب و
 

 مجوز هنگام صدور مالکان در رضایت سایر اخذ خصوص امالك مشمول قانون تملک آپارتمان ها، در :سیزده تبصره

باعث کسري پارکینگ یا فضاي و درصورتیکه درخواست مالک  بهره برداري موقت توسط شهرداري الزامی است

 مشاعی می شود صدور مجوز بهره برداري موقت ممنوع می باشد.

 

 :فضاهاي روباز استفاده موقت از

باغات  اعم از )فعالیتاراضی(جهت انجام هرنوع  امالك و متقاضیان استفاده موقت از از حقوق شهر به منظور اخذ

چوب ، آهن فروشی ها نمایشگاههاي اتومبیل، ي هاي تجاري،انبار عرقیات، فروش گل وگیاه، برگزاري مجالس،

فعالیت هاي ي مشابه به استثنا موارد سایر و مصالح فروشی ها قراضه فروشی ها، سنگ فروشی ها، فروشی ها،

به  ادامه فعالیت آنها تجاري و...که انجام و خدماتی، تولیدي، اعم از بوشهر حریم شهر محدوده و ورزشی واقع در
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 شهرداري بندر ،قانون مالیات برارزش افزوده 50ماده  1 به تبصره مستند صورت می گیرد، فضاهاي روباز درنحوي 

فرمول  طبق فضاهاي روباز) از بهاي خدمات بهره برداري موقت( می تواند سالیانه عوارضی تحت عنوان بوشهر

 .گردد اخذ محاسبه و

تقاضاي  چنانچه متقاضی، کرد. نخواهد ي متقاضیان ایجاد:پرداخت عوارض موصوف هیج گونه حقی برایک  تبصره

مجوزموقت آن ازلحاظ ضوابط ومقررات طرح  صدور و داشته باشد را نظر ملک مورد احداث بنا در یا و حق استفاده

تفصیلی بالمانع باشد،وفق مقررات مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه می گردد.بدیهی است ادامه استفاده ازفضاي 

 .فوق می گردد بهايباقیمانده مشمول پرداخت باز 

درصورتی است که مطابق  فوق الذکرصرفاً بهايپرداخت  با فضاي باز موقت بهره برداري از مجوز :صدوردو  تبصره

 .مغایرت نداشته باشد زیست محیطی ترافیکی، ،ضوابط فنی شهرداري با نظر با

 امالك مشمول این مصوبه نموده یا در ري اقدام به احداث بناشهردا از مجوز :چنانچه مالکان بدون اخذسه  تبصره

جرایم  ابقاي بناهاي احداثی باشد. چنانچه رأي کمیسیون مبنی برصد،  ارجاع موضوع به کمیسیون ماده پس از نماید،

کان کما چنانچه بهره بردار و گردد اخذ عوارض مربوط به زیربناهاي احداث شده وفق مقررات بایستی محاسبه و و

 .موضوع این مصوبه می گردد بهايمشمول پرداخت  باقی مانده نماید، فضاي باز اقدام به استفاده از

 ،جهت بهره برداري ازفضاي بازمی باشد وارتباطی باسایرعوارض تکلیفی مودیان فوق صرفاً بهاي :چهار تبصره

خدمات عمومی و شهري و ...)  سرانه بهاي خدمات پرداخت پسماند و تامین ،(عوارض شغلی، عوارض نوسازي

 ندارد.

 من پرداخت مطالبات شهرداري در این خصوص میباشند .املک ض یا ذینفعان ذینفع :پنجتبصره 

تعهد رسمی مبنی بر  ،درآمديشهرداري مکلف است از متقاضیان استفاده از مزایاي این ماده از تعرفه  : ششتبصره 

مدت مندرج در مجوز موقت و سلب حق طرح هر گونه ادعاي بعدي در مربوط و عدم استفاده پس از  بهايپرداخت 

که شهرداري دیوان عدالت اداري و این ،مالی در کلیه مراجع اعم از قضاییرابطه با کاربري ملک و سایر حقوق احت

اقدام مجاز میباشد که پس از پایان مدت قرارداد بدون هر گونه مراجعه قضایی نسبت به اعاده زمین به وضع سابق 

نماید را در قالب قرارداد مشخص (تیپ قرارداد که از سوي مدیریت حقوقی شهرداري تایید می گردد)با امضاي 

 ، درج نماید.مشخصات آن را در مجوز موقت صادرهطرفین اخذ و 

در : ذکر شماره و تاریخ تعهد رسمی محضري متقاضی در قرارداد و مجوز موقت الزامی است و قرارداد  هفتتبصره 

 صورت موافقت شهرداري قابل تمدید است.
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اساس اعالم مودي به صورت بر ،مربوط به مساحت قابل بهره برداري: در صورت عدم وجود سوابق  هشتتبصره 

 موصوف مورد محاسبه قرار گرفته و به طور علی الحساب دریافت می گردد. بهايفرم خود ابرازي 

قانون شهرداري ها خواهد  77خصوص عوارض موضوع کمیسیون ماده : مرجع رفع هر گونه اختالف در  نهتبصره 

 بود.

ذ نموده و بر می بایست از شهرداري مجوز موقت اخ درآمد: متقاضیان  استفاده از مزایاي این ماده از تعرفه  دهتبصره 

 اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تهیه و بر اساس آن  ،مول این تعرفه را در قالب فرم مشخصبه موارد مش شهرداري مجوز موقت مربوط :ه یازد تبصره

 اقدام نماید.
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 ساختمانها وده حاصل از تفکیک اراضی وبهاي خدمات ناشی از ارزش افز :عنوان بهاي خدمات-3
 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  وقانون شوراها  80ماده  26المی شهر به استناد بند شوراي اس مرجع تصویب کننده:

 . ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 با توجه به نوع کاربري به شرح ذیل عبارتند از: ارزش افزوده تفکیک  بهاي خدمات ناشی از

 .KP1%مترمربع به ازاي هر مترمربع  500اراضی با متراژ کمتر از 

مترمربع  500زمین هاي باالي  28/01/1390شهرداري ها مصوب  101تبصره یک: اشخاصی که با توجه به قانون ماده 

 بهاي خدمات ناشی از ارزش افزوده تفکیک نمی گردند.مجدد را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت 
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 جهیز کارگاه و اشغال معبرتبهاي خدمات  :عنوان بهاي خدمات-4
 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  وقانون شوراها  80ماده  26شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77 کمیسیون ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

از محـدوده پـالك    یا خارج عرض کوچه یا پیاده رولکین به منظور احداث ساختمان مجاز به استفاده از یک سوم ما

مبلغی تحت عنوان بهاي خدمات تجهیزکارگاه و اشـغال  از این رو  رسازي می باشند،طبق ضوابط شهمربوط به خود 

 محاسبه و وصول خواهد شد:مدید آن به شرح ذیل در زمان صدور پروانه ساختمانی یا تمعبر 

R×P×Z 

 می باشد. طول ضلع مشرف به گذر اصلیR  منظور از 

 پالك به شرح ذیل می باشد:گذر بزرگترین عرض  بهاي خدمات فوق باتوجه بهدر  Zضریب 

 اخذ خواهد شد. ارزش منطقه ايبرابر  دومتري، معادل  16تا گذر  -

 اخذ خواهد شد. برابر ارزش منطقه اي سهعادل متري به باال، م 16از گذر  -

 اخذ خواهد شد. برابر ارزش منطقه اي چهارع شده اند، امالکی که بر خیابان اصلی واق -

یجـاد مزاحمـت عبـور و    ماه بـدون ا  از معابر برابر ضوابط به مدت دوازده: حداکثر زمان استفاده یکتبصره 

در  ت مصالح به داخل سـاختمان مـی باشـد.   مکلف به هدایبعد از پیشرفت فیزیکی مالک  که مرور می باشد

 برابر مبلغ فوق اخذ می گردد. چهارصورت تخلف و رعایت نکردن سطح مجاز یا زمان تعیین شده 

شهرداري مکلف است دستورالعملی درخصوص زیبا سازي محدوده کارگاهی تهیه و بر این اسـاس نظـارت   

 نماید.
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 و عوارض بر حفاري خدمات  بهايهزینه  :عنوان بهاي خدمات -5

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  وقانون شوراها  80ماده  26شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77 کمیسیون ماده ضمانت اجرایی وصول:

 

 :صدور مجوز حفاري عوارضفرمول محاسبه 

مساحت حفاري ×ضریب اهمیت معبر ×ضریب منطقه اي×ضریب نوع حفاري×ضریب مدت حفاري وترمیم  × A 

 .ریال می باشد 000/100برابر با :  Aضریب  

، تا 1/1، تا دوهفته عدد 1ضریب مدت حفاري و ترمیم: این ضریب با توجه به درخواست مودي براي یک هفته عدد

 می باشد. 2و بیش از دو ماه عدد  7/1، تا دوماه عدد 4/1، تا یک ماه عدد 2/1سه هفته عدد 

 می باشد.  5/1 باز عدد ترانشهو  1تونل) عدد  و(میکربراساس لوله گذاري ضریب نوع حفاري:

 18متر تا  8، خیابان اصلی با عرض 3/1، کوچه ومحالت عدد 1ضریب منطقه اي : ضریب منطقه اي پیاده رو عدد 

 می باشد. 2متر، عدد  18و براي بزرگراه و باالي عرض  7/1متر با عدد 

 

 ) ضریب اهمیت معبر11شماره جدول 

 

 مبلغ (ریال) شرح ردیف

 000/000/2  هزینه هر متر مربع آسفالت 1

 000/500/3 هزینه هر متر مربع موزاییک و سنگفرش 2

 000/500/1 ربع بتنهزینه هر متر م 3

 000/500 سانتیمتر تراش آسفالت 5هزینه  4

 000/500 هزینه هر سانتیمتر روکش آسفالت 5
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: هزینه هر متر آسفالت ، بتون و... براساس آخرین نرخ اعالم شده در بورس اعالم می گردد که مبناي یک تبصره

 محاسبه هزینه ترمیم قرار می گیرد. 

، هزینه روکش کامل دریافت می با هر عرضیفاري اول و دوم کلیه شریان هاي اصلی در خصوص حتبصره دو: 

 گردد.

 80در محدوده شهري به عنوان یک نوار طولی لحاظ شده و برابر با فوق توزیع تبصره سه: توسعه پایه هاي برق 

 حفاري محاسبه می شود.درصد هزینه هاي 

درصد مبلغ ترمیم نوار حفاري بعنوان  20انشه حفاري شبکه، روزانه تبصره چهار: درصورت تاخیر در انجام ترمیم تر

 جریمه اخذ می گردد.

دستورالعملی درخصوص ترمیم حفاري تهیه و بر این اساس  1400شهرداري موظف می باشد تا پایان خرداد ماه 

 نظارت نماید.

تعهدات جریمه عدم انجام )12جدول شماره   

 

ــغ   ــت  000/000/10تعطیلــی کــار و پرداخــت مبل ــال در ازاي رعای ری
 به صورت روزانه نکردن هرکدام از موارد

عدم استفاده از تابلوهاي راهنمایی و رانندگی ،چراغ چشمک زن 
 و عدم رعایت شرایط خاص تعیین شده در مجوزات حفاري

 در ابتدا و انتهاي پروژه عدم نصب تابلوي مشخصات پروژه یا بنر به صورت روزانه ریال 000/000/10در ازاي هر تابلو مبلغ 

ریـال و بـراي   000/000/1براي هر متر نوار خطر مبلغ  تعطیلی پروژه و
 ریال 000/500/2داربست در ازاي هر متر مبلغ 

 عدم استفاده از داربست و نوار خطر 

 عدم استفاده از ماشین آالت ذکر شده در هر مجوز ریال 000/000/10تعطیلی کار و پرداخت مبلغ 

 عدم استفاده از کاتر  خط کاتر ریال بابت هر متر 000/500/2لی کار و پرداخت مبلغ تعطی

 عدم استفاده از صفحه فلزي بر روي ترانشه (پل عبور) ریال در هر روز  000/000/10در ازاي عدم استفاده مبلغ 

 رج در مجوزعدم رعایت عرض و طول کانال حفاري مند ریال 000/500/2هزینه در ازاي هر متر مبلغ 

 عدم مطابقت مسیر حفاري درخواستی دو برابر مجوز حفاري

 حفاري بدون مجوز سه برابر هزینه مجوز حفاري

سه برابر هزینـه مجـوز حفـاري و در صـورت نیـاز بـدون بـه روکـش         
 درصد بیشتر 15دریافت هزینه کامل بعالوه 

حفاري در محل هاي صدور مجوز از طرف شهرداري ممنوع می 
 .باشد
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 اجرائیات(کنترل و رفع سدمعبر،کنترل ساختمانی وحق نگهداري)بهاي خدمات مترتب بر :عنوان بهاي خدمات -6

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قـانون   50مـاده   1تبصـره   وقـانون شـوراها    80ماده  26شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 بهاي خدمات  کنترل و جمع آوري اقالم ساختمانی )13جدول شماره 

 شرح بهاي خدمات (کنترل ساختمانی) ردیف

اخطار 

شفاهی و 

 کتبی

 بهاي خدمات(ریال)

 ریال بابت هرشاخه  500/000 و جک سقفی داربست هزینه جمع آوري  1

 ریال به ازاي هر دستگاه  000/000/5 کسل، دستگاه خم کن برقییهزینه جمع آوري م 2

 ریال به ازاي هر شاخه  250/000 و میله گرد هزینه جمع آوري نبشی 3

 ریال بابت هرشاخه  500/000 هزینه جمع آوري تیرآهن و هزینه قالب فلزي 4

 ریال بابت هرعدد  000/000/4 ینه جمع آوري منبع آب و باالبرهز 5

 ریال به ازاي هر دستگاه  000/000/2 هزینه جمع آوري کاشی بر و سنگ برقی 6

 ریال به ازاي هر دستگاه  000/000/5 هزینه جمع آوري موتور جوش، اره برقی، ویبره 7

 ریال بابت هر عدد                                                                                500/000 هزینه جمع آوري شیلنگ آب، طناب و شیلنگ تراز 8

             ریال بابت هر عدد                                                                    000/500 هزینه جمع آوري فرغون، بشکه آب(منبع)، نردبان، قیف باالبر 9

 ریال بابت هر عدد                                                                                000/500/1 هزینه جمع آوري کپسول گاز و کپسول هوا                                                           10

11 
تانبولی، چکمه، سطل، تـراز،  هزینه جمع آوري دیلم، بیل شمشه، اس

 نبشه، پتک، چکش، کلنگ، مار و شاقول
 200/000                                                                               ریال بابت هر عدد 

 ریال بابت هر عدد 10/000 هزینه جمع آوري بلوك و فوم سقف 12

 ریال به ازاي هر عدد  000/000/3 هزینه جمع آوري درب و پنجره 13

 ریال به ازاي هر عدد  000/500 هزینه جمع آوري سایر موارد قید نشده 14

  عدم نصب تابلو مشخصات ساختمانی 15

ریال بـار دوم و   000/000/3براي بار اول   000/000/1

براي بار سوم به بعد عالوه بر معرفی به مراجع قضـایی  

 خذ می گردد.ریال ا 000/000/5مبلغ 

  عدم اجراي محصور محدوده کارگاهی 16

ریال بار دوم و  000/000/7ریال بار اول و  000/000/5

بار سوم به بعد عالوه بر معرفی به مراجع قضایی مبلـغ  

 ریال اخذ می گردد. 000/000/50

 ریال  000/000/20 عدم احداث تونل یا حصار حفاظتی مشرف به معبر عمومی 16
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 ) حق نگهداري اقالم توقیفی14ل شماره جدو

 بهاي خدمات به ریال شرح ردیف

 روز هر بابت هرشاخه بابت ریال 30/000 داربست نگهداري حق 1

 روز هر بابت ریال 300/000 باالبر نگهداري حق 2

 روز هر بابت ریال300/000 میکسل نگهداري حق 3

 روز هر بابت خههرشا بابت 80/000 گرد ومیله نبشی نگهداري حق 4

 روز هر بابت شاخه هر بابت 200/000 تیرآهن نگهداري حق 5

 تک پنجره و درب براي روزانه ریال200/000 آب منبع پنجره، و درب نگهداري حق 6

 روز هر بابت ریال 100/000 سنگبرقی و بر کاشی نگهداري حق 7

 روز هر ابتب ریال 200/000 ویبره و برقی اره جوش، موتور نگهداري حق 8

 روزانه بصورت طول متر 5 هر بابت ریال 000/10 از تر شیلنگ و آب،طناب شیلنگ نگهداري حق 9

 روز هر بابت ریال 50/000 )منبع(  آب بشکه فرغون، نگهداري حق 10

 روز هر بابت ریال 150/000 هوا کپسول و گاز کپسول نگهداري حق 11

12 
 نبشـه،  تـراز،  سـطل،  چکمه، نبولی،استا شمشه، بیل، دیلم، نگهداري حق

 شاقول ومار  چکش، پتک،
 روز هر بابت ریال150/000

 براي هر روز  000/60 حق نگهداري ترازوي دیجتال   13

 براي هر روز 000/30 حق نگهداري سینی بزرگ(دست فروشان و...)   14

 براي هر روز  000/50 حق نگهداري دستگاه پوز 15

 

 فوق جدول همتراز نشده، عنوان فوق درجدول که وسایل ساختمانی سایر نگهداري حقي و هزینه جمع آور: تبصره

و هزینه  ریال 000/200روزانه  (غیر ساختمانی)نگهداري سایر موارد و درخصوص هزینه  میگردد وصول و محاسبه

 وصول می گردد. ریال 000/300جمع آوري موارد قید نشده روزانه 
 

 .توسط جرثقیل برعهده مالک یا ذینفع می باشد توجه : هزینه حمل وسایل
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 بهاي خدمات کنترل و رفع سد معبر) 15جدول شماره  

ف
دی

ر
 

 بهاي خدمات کنترل و رفع سد معبر شــــرح

 ) ریال(  خدمات بهاي

 اخطار

 شفاهی

 کتبی و

 خاور و ایسوزو نیسان ...وانت پیکان و

  ي فاقد مجوزهزینه توقف خودرو و فروش کاال در محلها 1
 

 ریال000/000/1

000/500/1 

 ریال
 ریال 000/000/2

 انهیماه توقف خودرو و فروش کاال در محلهاي تعیین شدههزینه  2
000/000/6 

 ریال

000/000/9 

 ریال
 ریال000/000/12

  هزینه مصوب از دستفروشان در مکان فاقد مجوز 3

 ریال 500/000 متر مربع 3تا متراژ 

 ریال 000/000/1 مترمربع 7 مترمربع تا 3 از متراژ

 ریال 700/000 مترمربع 10 مترمربع تا 7 از متراژ

مصوب از دستفروشان در مکان تعیین شدههزینه روزانه  4  ماهیانه 

 ریال 000/000/6 فست فود و مشابه آن

 ریال 000/500/4 البسه فروش و مشابه آن

 ریال 000/000/4 سایر

5 
مصوب از مغازه داران که مبادرت به گذاشتن وسایل در  هزینه

 ریال به ازاي هر روز   500/000 .معابر می نمایند

 ریال بابت هر ماه  700/000  بهاي خدمات از کفاشان 6

 براي هر بار 000/600  هزینه جمع آوري دستگاه پوز 7

 اي هر باربر 000/500  هزینه جمع آوري سینی بزرگ(دست فروشان و...) 8

 براي هر بار 000/500  هزینه جمع آوري ترازوي دیجیتال 9

 ریال 000/000/3  جریمه جمع آوري خودرو فرسوده به ازاي هر خودرو 10

 ریال براي هر بار 000/300  سایر هزینه هاي جمع آوري پیش بینی نشده  11
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 بهاي خدمات بر اتباع خارجی :عنوان بهاي خدمات -7

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  دهنده:پیشنهاد 

قـانون   50مـاده   1تبصـره   وقـانون شـوراها    80ماده  26شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 و مهاجرین خارجی استان هاي خدمات اتباع خارجه بر اساس جدول ذیل توسط اداره کل امور اتباعنرخ معین شده ب

به شرح جدول ذیل وصول و بحساب شهرداري واریز می گردد. از مبلغ وصول شده بعد از تفاهم نامه فی مابین 

از مبلغ وصول شده به عنوان  درصد 50درحداستانداري بوشهر،  و مهاجرین خارجی شهرداري و اداره کل امور اتباع

به  اداره کل جهت ساماندهی اتباع، مدیریت اردوگاه مراقبتی، دستگیري و طرد اتباع غیر مجاز و متخلف و... سهم

 حساب اعالم شده توسط اداره کل یاد شده واریز می گردد.

 ) بهاي خدمات اتباع خارجه16جدول شماره 

 مبلغ به ریال شرح ردیف

  000/300/1 ره یک نف خانوار 1

 000/800/1 دو نفره  خانوار 2

 000/000/2 سه نفره  خانوار 3

 000/500/2 چهار نفره  خانوار 4

 000/000/3 پنج نفره خانوار 5

 000/000/4 شش نفره به باال خانوار 6
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 بهاي خدمات آرامستان :عنوان بهاي خدمات -8

 ها قانون شهرداري 55ماده  26بند  شهرداري بندر بوشهر به استناد پیشنهاد دهنده:

قـانون   50مـاده   1تبصـره   وقـانون شـوراها    80ماده  26شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 بهاي خدمات جهت آمبوالنس

ستانهاي سطح شهر بوشهر به جهت  تعیین علت فـوت بـه سـردخانه پزشـکی قـانونی      هزینه انتقال میت از بیمار -1

 ریال می باشد.000/000/1 بوشهر به ازاء هر سرویس 

هزینه حمل میت جهت تشییع از آرامستان وادي الرحمه شهرداري به آرامسـتان هـاي محـالت جنـوبی بـه ازاء       -2

 ریال می باشد.000/200/3هرسرویس مبلغ 

) هلیله، بندرگاه و کمپ مرواریـد بـه سـردخانه هـاي     2)و منطقه(1میت از منازل سطح شهر منطقه (هزینه انتقال  -3

ریـال مـی   000/000/3پزشکی قانونی و آرامستان وادي الرحمه به همراه یک عدد کاور ونیروي خدماتی مبلـغ   

 باشد.

 ریال می باشد.000/500/1غ هزینه انتقال میت از سردخانه هاي بیمارستانها به آرامستان وادي الرحمه مبل -4

 ریال محاسبه میشود.  000/38به ازاء هر سرویس  خارج از استان بابت هر کیلومترمبلغ  -5

 بوشـهر  شـهرداري  آرامسـتان  به دریافتی % مبلغ20 جابجایی آمبوالنس هاي  بخش خصوصی سرویس هر ازاء به -6

 گیرد. می تعلق
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 اموات: تکفین و تغسیل بهاي

 

 ریال می باشد . 000/000/1فین  افراد زیر یک سال مبلغ هزینه تغسیل و تک -1

 ریال می باشد.000/000/2هزینه تغسیل و تکفین افراد یک ساله تا پنج ساله مبلغ   -2

 باشد. می ریال000/000/3 مبلغ سال پنج باالي افراد تکفین و تغسیل هزینه  -3

ـ )180cm *2m( میـت  هر براي پالستیک از استفاده و نیاز صورت در -4  هـاي  هزینـه  بـه  ریـال 000/400 غمبل

 .گردد می اضافه دریافتی

 
 بهاي خدمات دریافتی آرامستان بهشت صادق (در صورت فعال بودن )

 مبلغ به جمعاً) وخاك گچ مخلوط( قبر دیواره نرم،مالت لحد،خاك ،سنگ کاري گچ و چینی بلوك مزار حفاري هزینه

 .گردد می دریافت ریال 000/000/25

 متر سانتی 20 ارتفاع به مجدد خاکبرداري بلوك، ، ماسه ، سیمان ، کارگر و بنا شامل مزار سنگ نصب هزینه -1

 .باشد می ریال 000/000/10  مبلغ به جمعاً

 هـاي  هزینـه  به ریال000/600 مبلغ) گیره و مدارك،پوشه مدارك،اسکن کپی(پرونده تشکیل به مربوط هزینه -2

 .گردد می اضافه دریافتی

 ن واقع در بهشت صادق پس از مجوز از شورا قابلیت اجرایی دارد.عدم فعالیت آرامستا

 

 بهاي خدمات دریافتی آرامستان وادي الرحمه

.گردد می دریافت ریال 000/000/20 مبلغ طبقه یک قبور در دفن هزینه  

 000/000/35 مبلغ طبقه دوریال و درصورت خریداري هر  000/500/17به ازاي هر قبر  قبور در دفن هزینه -1

 .گردد می دریافت ریال

 هاي هزینه به ریال000/600 مبلغ) گیره و مدارك،پوشه مدارك،اسکن کپی(پرونده تشکیل به مربوط هزینه -2

 .گردد می اضافه دریافتی
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 می ریال 000/000/1 مبلغ ساعت 24 هر مدت به الرحمه وادي آرامستان سردخانه در میت نگهداري هزینه -3

 .باشد

 و پملپ باید که هاي میت براي) cm60*m2( ابعاد با نوپان تخته جنس از یچوب دار درب تابوت هزینه -4

 .میگردد دریافت ریال000/000/6 مبلغ شوند داده انتقال فرودگاه به

 مبلغ)  ضدعفونی،چسب،ماژیک،میخ ،مایع پالستیک پارچه،( شامل که دار درب تابوت پلمپ هزینه -5

 .گردد می دریافت ریال000/000/3

 .گردد می دریافت ریال000/500/1مبلغ تلقین و نماز شامل ذهبیم اعمال هزینه -6

 دریافت ریال 000/000/50 مبلغ بیمارستان ي خانه سرد در موجود اعضاء و جفت کیلوگرم 100 هر ازاء به -7

 .گردد می

 لباس هر ازاء به ونیاز ضرورت به توجه با کرونایی اموات براي پوششی ودیگرتجهیزات ایزوله لباس هزینه -8

 .گردد می اضافه آرامستان خدمات بهاي جمع به ریال 000/000/1 مبلغ شده تفادهاس

 

 خدمات رایگان آرامستان شهرداري بوشهر

 .گیرد می انجام رایگان کامالً قضایی محترم مقام دستور با الهویه مجهول و بالصاحب افراد دفن -1

 .گیرد می انجام انرایگ بصورت قانونی پزشکی سردخانه به  زندان هاي اعدامی انتقال -2

 قضـایی  محترم مقام دستور اساس بر آن خاکسپاري و است نامشخص آن هویت که است جسدي: الهویه مجهول

 .گیرد می انجام

 دسترس او،در ولی یا قیم یا میت صاحب از اطالعاتی ولی است مشخص آن هویت که است جسدي: بالصاحب

 .شود می انجام ییقضا محترم مقام دستور اساس بر خاکسپاري و نیست
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 شرایط پیش فروش قبور

 ریال می باشد.000/000/150واگذاري قبور یک طبقه به مبلغ  -1

 ریال می باشد. 000/000/250واگذاري قبور دوطبقه به ازاء هرحفره مبلغ  -2

 ریال می باشد. 000/000/100واگذاري یک قبر از قبور دو طبقه که قبال یک طبقه از آن دفن شده باشد،  -3

موزاییک  cm20 /m3و طول  cm 20/m4حفره به عرض 10طبقه جمعاً   2حفره  5خانوادگی به تعداد قبور  -4

 ریال واگذار می گردد.000/000/500/1سانتی متر جمعاً به مبلغ 50در سه ضلع دیوارکشی به ارتفاع  شده و

یاز که می بایست تا تاریخ اعمال این بند پس از ارائه دستورالعمل مدیریت آرامستان و پیش بینی موارد مورد ن

 به شورا ارسال گردد قابل اجرا می باشد. 1/12/99
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 لیست شماره حسابهاي درآمدي:

 عنوان حساب شماره حساب بانک مربوطه ردیف

 خزانه شهرداري بندربوشهر 1003288676 بانک شهر 1

 شهرداري بندر بوشهر حذف پارکینگ 1003288718 بانک شهر 2

 شهرداري بندر بوشهر اتباع بیگانه 1003288700 بانک شهر 3

 شهرداري بندر بوشهر حفاري 1003288692 بانک شهر 4

 شهرداري بندر بوشهر عوارض خودرو 100786974518 بانک شهر 5

 شهرداري بندر بوشهر آرامستان 100816422595 بانک شهر 6

 شهرداري بندر بوشهر عوارض عمومی 100816422579 بانک شهر 7

 عوارض حذف پارکینگ 28101139083911 بانک مهر ایران 8

 تسهیالت مودیان 281042439083911 بانک مهر ایران 9

 شهرداري بندر بوشهر ارزش افزوده 0110555781000 بانک ملی 10
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 پرسنل شهرداري: هاي معافیت

 مشمولین مورد استفاده عوارض و بهاي خدمات عنوان درآمد ردیف
میزان معافیت 

ریال)(  

 عوارض بر ساخت و ساز 1
و پرسنل  قراردادي ،پرسنل وزارتی و رسمی کارگري

 سال در شهرداري 3شرکتی با سابقه کار بیش از 
500،000،000  

 

در طول خدمت خود فقط یک بار از معافیت ساخت و ساز تا سقف تعیین شده در می تواند تبصره یک: هر شخص 

ین بند شامل اشخاصی که طبق تعرفه سالهاي گذشته از معافیت ساخت و ساز همان سال استفاده کند و اتعرفه 

 استفاده نموده اند نمی شود.

 بگیران و بازنشستگان وزارتی شهرداري بندر بوشهر مشمول مصوبه فوق می گردند.ي مرستم :دوتبصره 

و بازنشستگان) از پرداخت  بگیران يمرر (رسمی، پیمانی، قراردادي و مست: پرسنل شهرداري بندر بوشهسهتبصره 

 عوارض ساالنه امالك معاف می باشند.

و بازنشستگان)، همسر، پدر و بگیران  يمرانی، قراردادي، مستتبصره چهار: پرسنل شهرداري بندربوشهر (رسمی، پیم

 پرسنل از پرداخت بهاي خدمات آرامستان معاف می باشند.و فرزندان  مادر

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 چهارمبخش 

 عوارض کسب و پیشه
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 (عوارض کسب و پیشه)عوارض بر بانکها، موسسات مالی و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه نام عوارض: -1

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ه ماد 1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 .قانون تنظیم ارتباطات رادیویی و ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

ریال  000/200الف) حداقل عوارض پایه شعب بانکها، موسسات مالی و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه به مبلغ 

 تعیین می گردد.

 متر مربع در نظر گرفته می شود. 20عب تبصره: حداقل مساحت براي ش

 اسبه عوارض به شرح ذیل می باشد.ب) فرمول مح

نرخ عوارض براي هرماه                              r= hk(1+( ( (s-20)  )۱۰ / ) 

h:عوارض پایه       k:  مساحت ناخالص با کاربري تجاري :s فعالیت ضریب     

 

ربنا توسط بانک عامل، موسسه و...، مبناي محاسبه براسـاس آخـرین اطالعـات    تبصره: درصورت عدم اعالم متراژ زی

موجود در سیستم شهرسازي شهرداري می باشد. مادامی که هیچگونه اطالعاتی در سیستم یاد شـده نباشـد و بانـک،    

وارض  و مرجع موسسه و... نیز از اعالم زیربنا مورد فعالیت امتناع ورزد، مالك محاسبه اعالم مامورتشخیص وصول ع

 قانون شهرداریها می باشد.  77رسیدگی به حل اختالف کمیسیون ماده 
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 ج)جدول مبناي محاسبه عوارض :

ضریب   K ردیف موقعیت و عنوان فعالیت 

 سرپرستی بانکها 15

ک
 بان

1 

 2 شعب بانکها 12

 3 باجه و سایر مراکز 7

 سرپرستی موسسات مالی و اعتباري 10

سه
وس

 4 م

 5 ب موسسات مالی و اعتباريشع 8

 کلیه شعب 8

وق
صند

 

6 
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 (عوارض کسب و پیشه)عوارض ساالنه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادي  :عوارضنام  -2

 ها قانون شهرداري 55ماده  26شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات بر  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16هر به استناد بند شوراي اسالمی ش مرجع تصویب کننده:

 . ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 (به ریال) عوارضنرخ  شرح ردیف
 000/000/21 نمایندگی بیمه (کلیه نمایندگی در سطح شهر بوشهر) 1

 000/000/30 صوصی ( پارسیان، اقتصاد نوین،...)دفاتر مرکزي بیمه هاي خ 2

 000/000/50 ریال اضافه می شود.)    000/500نازل(به ازاي هر نازل مازادمبلغ  6جایگاه سوخت تا عوارض بر  3

 000/000/20 دفاتر طراحی و... نقشه کشیهاي ساختمانی   4

 000/300 عوارض بر تعمیرات و واکس کفش در سطح شهر ماهیانه 5

 000/000/50 عوارض بر مراکز رادیولوژي، سونوگرافی و... 6

 000/000/30 دفاتر اسناد رسمی 7

 000/000/25 و دفاتر پیشخوان 10دفاتر پلیس بعالوه  8

 000/000/25 دفاتر آموزشگاه راهنمایی و رانندگی 9

 000/000/10 دفاتر عقد و ازدواج 10

 000/000/20 پزشکی مطب پزشکان عمومی ، دامپزشکی، روان 11

 000/000/25 مطب پزشکان متخصص و ارتوپد 12

 000/000/30 مطب دندان پزشکان 13

 000/000/20 داروخانه ها و... 14

 000/000/30 آزمایشگاه تشخیص طبی 15

 000/000/4 دفاتر فروش بلیط هواپیمایی و قطار 16

 000/000/25 تیدفتر و نمایندگی شرکتهاي تولید و صادراتی و واردا 17

 000/000/25 و... نمایندگی بازرگانی و کارخانجات و سایر دفاتر خدماتی ، تجاري 18

 000/000/10 دفتر مخابراتی 19
 000/000/15 آژانس و تورهاي مسافرتی داخلی و خارجی و دفاتر ویزا 20
 000/000/20 آموزشگاههاي کامپیوتر 21
 000/000/20 ی و...و موسیق آموزشگاههاي زبان خارجه 22

 000/000/20 ءدفاتر وکال 23

 000/000/50 درمانگاههاي خصوصی 24

 000/000/10 باشگاه بدنسازي  و... 25

 000/000/20 عوارض مراکز فیزیوتراپی  26



 64                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

27 
پیمانکاران اجراي پروژههاي عمرانی، ابنیه ، مطالعاتی، ساخت و ساز،جمع آوري زباله ، فضاي سبز 

 ادي که مشمول بیمه باشد.و هر قرارد
 درصد از کل قرارداد1

 000/000/50 تاالرهاي پذیرایی،هتلها  28

 000/000/25 هتل آپارتمان ها 

 000/000/40 شرکتهاي نمایندگی انواع خودروههاي خارجی و ایرانی  29

 000/000/15 بنگاه و دفاتر باربري   30

 000/000/10 مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی  31

 000/000/30 دانشگاههاي و موسسات آموزش غیر دولتی  32

 000/000/20 استخرهاي شنا عمومی 33

 000/000/20 خدمات خودپرداخت بانکها 34

 000/000/15 شرکتها و موسسات تبلیغاتی 35

 

ـ 27در توضیح ردیف  ه، نهادهـاي  : کلیه سازمان ها و ادارات، موسسات، شرکت هاي دولتی، بانکها، شرکت هاي بیم

انقالب اسالمی و کلیه موسسات حقوقی می بایست در مزایده کلیه اموال و مستغالت خود یک درصد از بهاي معامله 

 را بعنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداري واریز نمایند.
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  کسب و پیشه اصنافعوارض  :عوارضنام  -3

 ها قانون شهرداري 55ماده  26ه استناد بند شهرداري بندر بوشهر ب پیشنهاد دهنده:

قانون مالیـات بـر    50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شوراي اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصویب کننده:

 . ارزش افزوده

 قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 مبلغ   نام رسته
 عافم خرده فروشی پروفیل آهنی

 معاف عمده فروشی انواع آجر

 معاف عمده فروشی آهن آالت

 معاف عمده فروشی رنگ بصورت حق العمل

 معاف عمده فروشی سیمان

 1,050,000 خرده فروشی تجهیزات اتش نشانی ساختمانی

 1،050،000 خرده فروشی یونولیت

 1،500،000 خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب

 1،500،000 ینیومخرده فروشی آلوم

 1،500،000 دفتر فروش محصوالت شن شویی ( شن و ماسه )

 1،800،000 خرده فروشی درب هاي ضد سرقت

 معاف خرده فروشی آهن آالت بجزفوالد

 1،050،000 خرده فروشی تخت ، کمد ، میز و قفسه

 1،200،000 خرده فروشی یونولیت

 1،350،000 خرده فروشی رنگ (ساختمانی)

 1،500،000 ه فروشی ابزارآالت ساختمانیخرد

 1،500،000 غیر فلزي و چدنی و پلیکا -خرده فروشی اتصاالت فلزي

 1،500،000 خرده فروشی یراق آالت

 1،500،000 کرایه دادن ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی وعمرانی بدون راننده

 1،950،000 خرده فروشی کاالهاي بهداشتی ساختمان

 2،100،000 شی مصالح ساختمانی خرده فرو

 2،250،000 خرده فروشی سیمان

 2،250،000 خرده فروشی کاشی و سرامیک

 2،250،000 دفتر آهن قراضه فروشی
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 معاف باغ تاالر

 معاف تاالر برگزاري جشن و مراسم 

 معاف خدمات آژانس سیاحتی و زیارتی طبقه بندي نشده در جاي دیگر 

 معاف و سالن غذاخوري رستوران و چلوکبابی 

 معاف سفره خانه سنتی

 معاف عمده فروشی گوشت قرمز

 معاف عمده فروشی تخم مرغ

 معاف عمده فروشی مرغ و ماکیان

 معاف هتل 

 معاف هتل آپارتمان 

 450،000 خرده فروشی از طریق دکه ها 

 600،000 سمبوسه پزي 

 750،000 ومخرده فروشی ماهی هاي تزیینی و ملزومات آکواری

 750،000 خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمان

 900،000 جگرکی (جگر، دل و قلوه) 

 900،000 چایخانه و قهوه خانه سنتی 

 900،000 دیزي پزي (عرضه قلیان ممنوع)

 900،000 ساندویچ فروشی 

 900،000 سلف سرویس

 900،000 طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزي)

 900،000 خوراك دام و طیور فروش

 900،000 فروش کله پاچه ، دل ،قلوه ، مغز، جگر ، سیراب و شیردان بصورت خام

 1،050،000 آش و حلیم پزي 

 1،050،000 پانسیون 

 1،050،000 جوجه سرا

 1،050،000 خرده  فروشی پرنده هاي زینتی (قناري و غیره) 

 1،050،000 خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی

 1،050،000 خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیک 

 1،050،000 کبابی 

 1،050،000 مرغ بریان

 1،125،000 خرده فروشی آب معدنی و نوشیدنیهاي گازدار 

 1،200،000 خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی

 1،200،000 تولید و عرضه فالفل
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 1،200،000 تهیه غذا ترك

 1،200،000 فروشی انواع گوشت قرمز خرده 

 1،200،000 خرده فروشی انواع مرغ و ماهی،تخم مرغ

 1،200،000 خرده فروشی گازهاي ایمنی

 1،200،000 خرده فروشی ماهی 

 1،200،000 خرده فروشی مرغ وماکیان 

 1،200،000 خوابگاه هاي دانشجوئی

 1،200،000 فروش انواع پیتزا

 1،200,000 مرغ سوخاري

 1،350،000 انبارداري و نگهداري کاالهاي عمومی 

 1،350،000 خرده فروشی گازهاي صنعتی واکسیژن

 1،350،000 گرمابه داران 

 1،500،000 خدمات برگزاري مراسم کودك

 1،500،000 خدمات سردخانه اي 

 1،500،000 فعالیتهاي خدماتی مجالس جشن

 1،650،000 از میهمانان در منازل و ادارات و مجالس  خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی

 1،800،000 فروش ساندویچ و پیتزا و مرغ سوخاري و ... (فست فود)

 2،250،000 مسافرخانه و مهمانپذیر 

 3،750،000 مهمانخانه ومهمانسرا

 954،545 آرایشگري و اپیالسیون

 954،545 2آرایشگري زنانه درجه 

 1،090،909 نهماساژ آرام بخش زنا

 1،227،273 آرایشگري زنانه درجه یک 

 1،363،636 آرایشگري زنانه و ترمیم واصالح ابرو(تاتو) با روش میکروپیگمانتاسیون

 1،363،636 تاتو (آرایش دائم)

 1،636،364 اپیالسیون

 1،636،364 آرایشگري زنانه ممتاز

 1،636،364 ماساژ زنانه

 954،545 پیرایشگري مردانه

 300،000 تولید فرش و قالی دستباف

 300،000 خرده فروشی فرش دستباف

 300،000 رنگرزي وشستشوي نخ خامه،کرك وپشم وابریشم 

 300،000 طراحی ونقشه کشی قالی
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 300،000 مرمت،روفه گري ودفه زنی تابلو فرش

 600،000 خرده فروشی مصنوعات گلی و دستی و سفالی

 750,000 دوزندگی لباس نظامی

 750،000 رنگرزي لباس

 750،000 قاب سازي چوبی

 900،000 خرده فروشی چرم

 900،000 خرده فروشی پوشاك نظامی

 900،000 لحاف و تشک و بالش و پشتی دوزي

 1،350،000 موکت) -قالیچه  -قالی شویی (قالی 

 2،250،000 خرده فروشی فرش ماشینی

 600،000 خرده فروشی لوازم جانبی کفش

 1،050،000 خرده فروشی انواع کفش ورزشی

 1،050،000 خرده فروشی کفش به استثناي کفش ورزشی                                                 

 750،000 خرده فروشی دمپایی

 900،000 خرده فروشی اسباب بازي و وسایل سرگرمی و بازي 

 1،050،000 خرده فروشی بدلیجات تزیینی 

 1،050،000 رده فروشی کیف خ

 1،050،000 خرده فروشی لوازم و آالت موسیقی 

 1،200،000 پارچه فروشی( خرده) 

 1،227،273 کرایه لوازم عقد و عروسی 

 معاف عمده فروشی ضایعات فلزات

 معاف نمایندگی فروش خودروهاي سبک و سنگین داخلی و خارجی

 معاف تعمیر کامپیوتر اتومبیل

 معاف وازم یدکی خودرو و ماشین آالت (عمده فروشی )فروش ل

 600،000 تعمیر دوچرخه و سه چرخه

 600،000 تعویض آمپر

 600،000 موتور شویی و قطعه شویی اتومبیل

 750،000 تعمیر و نگهداري موتور سیکلت و موتور گازي

 750،000 تولید پیچ . مهره.میخ و رول پالك فلزي

 750،000 سه چرخه و لوازم یدکی آن خرده فروشی دوچرخه و

 900،000 تعمیر و تنظیم پمپ و انژکتور و سوپر شارژ انواع خودرو

 900،000 تعمیر سپر اتومبیل

 900،000 تعمیر و تعویض ترمز و کالچ
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 900،000 تعویض و تعمیر اگزوز

 900،000 تعویض و تعمیر رادیاتور اتومبیل

 900،000 تعویض و تعمیر کاربراتور

 900،000 تنظیم موتور

 900،000 جوشکاري فلزات

 900،000 سند پالست فلزات

 1،050،000 آپاراتی

 1،050،000 باطري سازي

 1،050،000 3تراشکاري و فلزکاري درجه 

 1،050،000 تعمیر و پرس انواع لوله و شیلنگ

 1،050،000 تعویض روغنی

 1،050،000 نصب و تعویض بخاري و کولر اتومبیل

 1،050،000 خرده فروشی روغن موتور

 1،050،000 فروش موتور سیکلت و موتور گازي و موتور سیکلت برقی و لوازم یدکی آن

 1،050،000 الستیک فروشی

 1،200،000 بررسی و مشاوره خدمات رنگ خودرو 

 1،200،000 تبدیل موتورهاي اتومبیل به گاز سوز

 1،200,000 2تراشکاري و فلزکاري درجه 

 1،200،000 تراشکاري موتور اتومبیل

 1،200،000 تعمیر وتعویض جلوبندي خودرو

 1،200،000 تولید قطعات غیرفلزي اتومبیل

 1،200،000 تولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی آن

 1،200،000 تولید و تعمیر جک هاي هیدرولیکی

 1،200،000 ) 2وتور و پیستون به جزء وسایل نقلیه (درجه تولید و تعمیر سرسیلندر م

 1،200،000 واکس و پولیش اتومبیل

 1،200،000 معاینه فنی خودرو

 1،200،000 تزیینات اتومبیل

 1،200،000 فروش لوازم یدکی ماشینهاي سبک

 1،350،000 تولید وتعمیر انواع موتورهاي دیزلی بجز وسایل نقلیه

 1،350،000 ع قطعات آهنی و چدنیریخته گري انوا

 1،350،000 شستشوي اتومبیل

 1،350،000 معاینه فنی خودرو 

 1،350،000 واکس و پولیش اتومبیل
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 1،500،000 آهن گري و آهن کشی انواع خودرو  

 1،500،000 پنچرگیري و تعویض روغنی

 1،500،000 1تراشکاري و فلزکاري درجه 

 1،500،000 مکانیکی اتومبیل

 1،500،000 نقاشی انواع خودرو

 1،500،000 فروش لوازم یدکی موتورهاي دریایی و ماشینهاي راه سازي و کشاورزي

 1،800،000 تعمیرانواع موتورهاي لنج و قایق

 1،800،000 تولید فیلتر روغن و هوا

 1،800،000 صافکاري و گلگیرسازي

 1،800،000 مکانیکی خودرو هاي سنگین و نیمه سنگین

 3،750،000 3مجتمع مکانیکی درجه 

 4،500،000 2مجتمع مکانیکی درجه 

 5،250،000 1مجتمع مکانیکی درجه 

 معاف خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی

 معاف فروش ماشین هاي اداري و رایانه

 معاف تعمیر دستگاههاي بازي هاي رایانه اي  

 معاف بازي هاي رایانه اي

 معاف اي بازیهاي رایانه ايتعمیردستگاهه

 معاف تولید ماشین آالت اداري و رایانه

 معاف خدمات مشاوره اي سیستم ها و نرم افزارهاي کامپیوتري

 معاف خدمات نصب و راه اندازي نرم افزار و سایر فعالیتهاي مرتبط به آن

 معاف خرده فروشی کامپیوترولوازم جانبی

 عافم فروش ماشینهاي اداري ورایانه

 معاف کافی نت

 معاف عمده فروشی دخانیات

 معاف )1عمده فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی و پخش آن(

 معاف )2عمده فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی و پخش آن(

 900،000 بسته بندي سایرموادغذایی طبقه بندي نشده درجاي دیگر

 900،000 اتخرده فروشی قلیان ومتعلق

 900،000 خرده فروشی کود و سم و داروهاي شیمیایی براي محصوالت کشاورزي

 1،050،000 خرده فروشی آردوغالت ومحصوالت نشاسته اي

 1،050،000 خرده فروشی فرآورده هاي گوشتی 

 1،050،000 2خواربار فروشی درجه 
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 1،200،000 خرده فروشی فرآورده هاي لبنی  

 1،200،000 2یی درجه سوپر موادغذا

 1،350،000 1خواربار فروشی درجه 

 1،350،000 1سوپر موادغذایی درجه 

 450،000 تعمیر کیف و کفش و پوتین

 750،000 سري دوزي لباس مردانه

 900،000 تودوزي انواع خودرو

 900،000 تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی

 900،000 خشک شویی ولباس شویی

 900،000 خت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دور دوزي پتو و تولید کمربند خودرو دو

 900،000 سري دوزي لباس زنانه

 900،000 طراحی و دوخت و گلدوزي

 1،200،000 تولید کفش (ماشینی)

 1،200،000 تولید ماسک

 1،200،000 جوراب بافی

 1،200،000 تولید  ظروف و وسایل یکبار مصرف

 1،200،000 ت ضایعات کاغذيبازیاف

 1،200،000 دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده

 1،200،000 کت و شلوار دوزي

 - خدمات چاپ
 - خدمات مربوط به تهیه وتوزیع آگهی هاي تبلیغاتی

 - عمده فروشی عینک، شیشه و قاب عینک
 900،000 تولید کننده پالستیک ، نایلون و مالمین

 900،000 به انواع آگهی هاي تبلیغاتیخدمات طراحی مربوط 

 900،000 مهر و پالك سازي

 1،200،000 تولید تابلو پالستیکی 

 1،200،000 چاپ تریکو (چاپ سیلک اسکرین)

 1،200،000 خدمات مونتاژصداوتصویرفیلم

 1،200،000 تجهیزات ولوازم عکاسی و فیلمبرداري -خرده فروشی دستگاه 

 1،200,000 خرده فروشی عینک

 1،200،000 عکاسی و ساخت تیزرهاي تبلیغاتی

 1،363،636 خدمات عکاسی و فیلمبرداري 

 1،500،000 تابلوهاي تبلیغات و چاپ دیجیتال
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 معاف عمده فروشی پوشاك زنانه

 معاف عمده فروشی پوشاك مردانه

 معاف عمده فروشی لباس نوزاد و بچه گانه

 معاف ، جراحی ، بیمارستانی و کفشهاي طبی عمده فروشی لوازم و تجهیزات پزشکی

 معاف عمده فروشی لوازم ورزشی

 معاف عمده فروشی مواد آرایشی و بهداشتی

 900،000 خرازي  

 900،000 خرده فروشی پوشاك زنانه  

 900،000 خرده فروشی پوشاك مردانه  

 900،000 خرده فروشی لوازم ورزشی 

 900،000 شتی خرده فروشی مواد و لوازم بهدا

 900،000 لوازم ماهیگیري و صید آبزیان و خدمات وابسته

 1،050،000 خرده فروشی پوشاك نوزاد و بچه گانه

 1،200،000 فروش عطریات

 1،800،000 آزمایشگاهی و ارتوپدي  -خرده فروشی کاال و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی 

 معاف عمده فروشی نوشت افزار

 600،000 ات ادواريخرده فروشی نشری

 600،000 صحافی

 681،818 بازي هاي تفریحی غیر رایانه اي

 750،000 خدمات عرضه محصوالت فرهنگی

 750،000 خدمات فتوکپی، زیراکس و اوزالید

 750،000 خرده فروشی کتاب

 750،000 خرده فروشی لوازم التحریر

 750،000 خرده فروشی لوازم کمک آموزشی

 1،050،000 اب عکسخرده فروشی ق

 1،050،000 خرده فروشی ماشین ولوازم اداري

 1،125،000 حروف چینی و خدمات نشر

 1،200،000 خدمات جانبی تلفن همراه

 معاف عمده فروشی انواع تلفن همراه(تبلت، فبلت،موبایل، سلفون)

 معاف عمده فروشی لوازم الکتریکی ساختمان

 معاف نایی، صنعتی، فشار قوي عمده فروشی لوازم الکتریکی، روش

 600،000 تعمیر اجاق گاز و بخاري

 750،000 خدمات تصفیه آب
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 900،000 تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزي

 1،050،000 تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتی

 1،050،000 تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویري

 1،050،000 یی وظرفشوییتعمیر ماشین لباسشو

 1،050،000 تعمیر و نگهداري ماشین آالت اداري

 1،050،000 تولید لوستر و چراغهاي تزیینی

 1،050،000 جوشکاري پالستیک

 1،050،000 خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقی

 1،050،000 خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی و الکترونیکی 

 1،200،000 و دندانپزشکی هاي پزشکی تعمیر دستگاه

 1،200،000 تعمیر تلفن ثابت و همراه

 1،200،000 تعمیرلوازم صوتی و تصویري 

 1،200،000 تولید و تعمیر الکتروموتور

 1،200،000 تولید و تعمیر دستگاه الکترونیک منبع تغذیه

 1،200،000 خدمات الکترونیک و مخابرات دریایی و خشکی

 1،200،000 ساختمان خدمات تاسیسات برقی

 1،200،000 خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آن

 1،200،000 خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 1،200،000 نصب و تعمیر سیستم هاي حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانه

 1،200،000 نصب و راه اندازي سیستم هاي حفاظتی

 1،350،000 زر . یخچال فریزر تعمیر یخچال. فری

 1،350،000 تولید وتعمیر انواع نورافکن، پروژکتور و چراغ قوه

 1،350،000 خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدان

 1،500،000 فروش لوازم وقطعات آسانسوروپله برقی

 1،500،000 تولید لوازم برقی

 1،500،000 صنعتی تولید و تعمیر تابلوهاي برق فشار قوي و ضعیف

 1،650،000 مونتاژ،نصب وتعمیرآسانسوروباالبربرقی

 معاف عمده فروشی میزوصندلی اداري

 معاف عمده فروشی میز و صندلی اداري

 450،000 خرده فروشی انواع نوار و دیسکت

 750،000 امانت فروشی (کاالهاي دست دوم )

 900،000 خرده فروشی دستگاه تصفیه آب

 900،000 شی ظروف یکبارمصرفخرده فرو
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 1،050،000 پتوفروشی( خرده)

 1،050،000 خرده فروشی ظروف و لوازم پالستیکی

 1،050،000 خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه اي و کریستال وبلور

 1،050،000 گل فروشی

 1،200،000 خرده فروشی کاالي خواب

 1،200،000 خرده فروشی تجهیزات آشپزخانه

 1،200،000 خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانه

 1،200،000 خرده فروشی ظروف و لوازم فلزي بجز نقره

 1،200،000 کرایه لوازم برگزاري مجالس

 1،500،000 خرده فروشی لوازم صوتی و تصویري 

 1،500،000 خرده فروشی وسایل خانگی برقی 

 1،800،000 خرده فروشی کابینت وکاالهاي تزیینی منزل

 2،700،000 خرده فروشی مبلمان منزل

 2،700،000 خرده فروشی میز و صندلی اداري

 معاف عمده فروشی انواع میوه و مرکبات

 900،000 پاك ، خرد ، خشک و منجمد کردن سبزیجات

 900،000 خرده فروشی خرما

 900،000 خرده فروشی سبزي

 900،000 منجمد و خشک و بسته بندي و سورتینگ میوه جات

 1،200،000 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جات

 1،200،000 منجمد و خشک و بسته بندي  و سورتینگ میوه جات

 معاف خرده فروشی سکه طال

 معاف خرده فروشی طال و جواهرات

 1،200،000 دیواري) -رومیزي  -تعمیر انواع ساعت (مچی 

 1،200،000 خرده فروشی بدلیجات تزئینی

 1،200،000 حی طالوجواهرطرا

 1،350،000 تعمیر و آبکاري انواع زیورآالت

 1،350،000 خرده فروشی انواع ساعت و قطعات یدکی آن

 1،350،000 فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)

 1،800،000 صرافی

 1،800،000 طال سازي(ساخت النگو،انگشتر،گردنبند)

 600،000 تعمیر قفل و کلید

 600،000 سنتی) چلنگري(آهنگري
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 600،000 خرده فروشی مصنوعات حلبی

 750،000 تولید کارتن مقوایی

 750،000 تولیدسردخانه

 750،000 تولیدوتعمیرانواع ترازو

 900،000 دفتر فنی خدمات ساختمان

 1،050،000 آلبوم سازي

 1،050،000 آهنگري به جز درب و پنجره

 1،050،000 تولید کارت و پاکت ساز

 1،050،000 لید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگرتو

 1،050،000 تولید فایبرگالس

 1،050،000 تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزي

 1،050،000 تولیدوتعمیرانواع میزوصندلی فلزي

 1،050،000 جعبه ساز مقوایی

 1،050،000 چوب بري

 1،050،000 حصیر بافی

 1،050،000 خراطی

 1،050،000 خرده فروشی شیشه و آیینه  

 1،050،000 رنگ کاري مصنوعات چوبی

 1،050،000 کانال سازي کولر

 1،050،000 کرکره سازي فلزي

 1،050،000 نصب و تعویض شیشه اتومبیل

 1،200،000 تولید اتاق وسیله نقلیه

 1،200،000 تولید نرده استیل

 1،200،000 تولید و تعمیر انواع کابینت فلزي

 1،200،000 تولید و تعمیر مخزن و تانکر

 1،200،000 تولید ورقهاي فلزي گالوانیزه به اشکال مختلف براي مصارف ساختمان

 1،200،000 جوشکاري صنعتی

 1،350،000 آلومینیوم سازي درب و پنجره

 1،350،000 آهنگري درب و پنجره

 upvc  ( 1،350،000تولید درب و پنجره پیش ساخته استیل ( 

 1،350،000 تولید اتاق وسیله نقلیه

 1،350،000 تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پالستیکی (پی وي سی و یو پی وي سی)

 1،350،000 کانتینر سازي و تولید کاروان
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 1،350،000 نما سازي ساختمان

 1،500،000 پرس کاري چوب

 1،500،000 تابلو –مالمین  –فایبرگالس  –والت طبقه بندي شده دیگر نظیر قوطی تولید اجناس پالستیکی غیر از کفش و محص

 1،500،000 و کورین) hplو  mdfتولید کابینت غیر چوبی (

 1،500،000 تولید و تعمیر کابینت چوبی

 1،500،000 تولید و عرضه مبل(شامل کالف سازي، منبت کاري ،رنگ کاري، رویه کوبی)

 1،500،000 داره (دوجداره )تولید شیشه چند ج

 1،500،000 خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانی

 1،500،000 درودگري (نجاري) 

 1،500،000 منبت کاري

 2،250،000 اسکلت بندي ،آهن کشی و جوشکاري ساختمان

 7،500،000 تولید و تعمیر انواع لنج

 معاف الت وشیرینی خشکعمده فروشی نقل ، نبات ، آبنبات ، گز ، شک

 معاف عمده فروشی لوازم قنادي

 600،000 خرده فروشی کاالي تولد

 600،000 خرده فروشی گیاهان دارویی

 600،000 کماج پزي

 750،000 خرده فروشی عرقیات گیاهی

 750،000 کلوچه پزي

 750،000 کیک پزي

 900،000 خرده فروشی انواع شیرینی

 900،000 ديخرده فروشی لوازم قنا

 900،000 قنادي و شیرینی پزي

 900،000 نان برنجی ونان خرمایی وکاك پزي

 1،050،000 ماست بندي

 1،050،000 بستنی وفالوده فروشی

 1،050،000 تولید ترشی آبلیمو و آبغوره 

 1،050،000 تولید یخ

 1،050،000 کاکائو -قهوه  -خرده فروشی چاي

 1،200،000 تولید انواع شیرینی سنتی

 1،200،000 کافه تریا

 1،350،000 خرده فروشی آجیل وخشکبار(خام وبوداده)

 معاف خرید، فروش و حق العمل کاري انواع خودرو هاي سبک
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 معاف مشاوره امالك و مستغالت

 معاف خرده فروشی شناورهاي دریایی، لنج و قایق و لوازم یدکی آن

 1،500،000 ایق ولوازم یدکی آنخرده فروشی شناورهاي دریایی،لنج وق

 4،500،000 فعالیتهاي مربوط به تامین نیروي انسانی

 معاف دفتر فروش مواد معدنی ( عمده فروشی )

 750،000 تخلیه چاه

 900،000 خدمات نصب و اجاره داربست فلزي

 1،200،000 حجاري و تولید مصنوعات سنگی تزیینی

 1،200،000 خدمات عایق کاري ساختمان

 1،200،000 سفیدکاري و گچ کاري و آیینه کاري

 1،200،000 لوله کشی آب و فاضالب

 1،200،000 لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوز

 1،200،000 مجریان سقفهاي نوین ساختمان

 1،200،000 موزاییک سازي

 1،350،000 احداث و تعمیر ساختمانهاي زیر بنایی

 1،350،000 ثناي ساختمان زیربناییاحداث واجراي ساختمان به است

 1،350،000 تولید تیرچه وبلوك و قطعات بتونی

 1،350،000 خدمات تزیین و دکور داخلی منزل

 1،350،000 مشاور فنی ساختمان

 1،800،000 سنگ بري

 معاف خدمات باربري پیک موتوري

 معاف خدمات باربري مصالح ساختمانی

 معاف ینی کاال بجز راه آهنخدمات باربري و حمل و نقل زم

 معاف خدمات پستی خصوصی (تیپاکس)

 معاف خدمات تاکسی بار

 معاف دفتر حمل و نقل کاالي شهري

 معاف دفتر حمل و نقل مواد غذایی و یخچالی

 معاف دفتر خدمات حمل و نقل بین المللی

 معاف دفتر خدمات حمل و نقل بین شهري

 600،000 حمل بار خدمات بسته بندي کال به منظور

 750،000 خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده (بدون برنامه زمانی)

 1،050،000 فعالیت هاي مربوط به خدمات اداري و مشاوره اي وسایل نقلیه

 1،200،000 ارائه خدمات مسافر بري به مسافران فرودگاه
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 1،200،000 باسکول

 1،200،000 هاي مربوط به تشییع جنازه خدمات برگزاري مراسم در محل

 1،200،000 خدمات حمل و نقل مسافر ( اتوبوس و مینی بوس با راننده بدون برنامه زمانی )

 1،200،000 فعالیت هاي مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه (پارکینگ)

 1،200،000 کرایه ماشین آالت راهسازي و ساختمانی با اپراتور

 1،200،000 یه یا اجاره اتومبیل بدون راننده کرا

 1،350،000 بلیط فروشی شرکتهاي مسافر بري بین شهري

 600،000 تولیدانواع نان تافتون سنتی بصورت آزادپز

 600،000 آسیاب کردن گندم

 600،000 تافتونی ماشینی

 750،000 تولید نانهاي حجیم وفانتزي، ساندویچی،قندي، رژیمی و طبی

 750،000 ن بربري سنتینا

 750،000 نان بربري ماشینی

 750،000 نان روغنی پزي

 750،000 نان سنگک سنتی

 750،000 نان سنگک ماشینی

 1،200،000 تولید انواع نان تافتون سنتی بصورت آزادپز
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 سایر درآمدها:

 ي)قانون شهردار 100ماده  11نام درآمد: ارزش معامالتی ساختمانی (تبصره  -1

 % اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاري دولت10نام درآمد: سهم  -2

ده درصـد از   28/8/1370هـا مصـوب    قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی موردنیاز شهرداري 6به استناد تبصره 

 گردد. اراضی و واحدهاي مسکونی به قیمت تمام شده به شهرداري واگذاري می

گیرد دولـت   ها قرار می وض ابنیه، امالك، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداريجهت تأمین مع -تبصره

ها اختصاص دهـد   واحدهاي مسکونی قابل واگذاري را با قیمت تمام شده به شهرداري  % از اراضی و10موظف است 

 گردد. ها به عنوان معوض تحویل تا پس از توافق بین مالکین و شهرداري

% اراضی رایگان سهم شهرداري هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضاي مالکین جهت اراضی 20مد: تا نام درآ -3

به شرح  29/8/1367خود از حریم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعیین وضعیت امالك مصوب 

 گیرد. ذیل رایگان به شهرداري تعلق می

سـازي   بندي و تفکیـک و سـاختمان   هاي مجاز براي قطعه عوض در داخل محدودهدر مواردي که تهیه زمین  -تبصره 

هاي مصوب توسعه شهري مورد تأییـد مراجـع قـانونی قـرار      محدوده مزبور طبق طرح میسر نباشد و احتیاج به توسعه

ورود بـه محـدوده   اراضی براي استفاده از مزایاي  توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان بگیرد، مراجع مزبور می

الزم بـراي   سـازي زمـین و واگـذاري سـطوح     توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

% از اراضی آنهـا را بـراي تـأمین عـوض اراضـی واقـع در       20تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 

ي نوسازي و بهسازي شهري، به طـور رایگـان دریافـت    ها همچنین اراضی عوض طرح هاي موضوع این قانون و طرح

 نمایند.

 نام درآمد: عوارض نوسازي و عمران شهري -4

بـا اصـالحات بعـدي توسـط شـهرداري از       7/9/1347این عوارض به استناد قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 

 شهروندان باید وصول گردد.

 نام درآمد: فروش اموال منقول و غیرمنقول -5

ها با مجوز شوراي اسالمی شهر نسبت به فروش  شهرداري 12/4/1346ها مصوب  نامه شهرداري آیین 13ستناد ماده به ا

 نماید. اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام می
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فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداري از طریق مزایده کتبی صـورت خواهـد    -13( ماده 

هاي واحدها و تاسیسات موسسات تابعه شهرداري بـا   ورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآوردهگرفت لکن در م

  توان از طریق مزایده حضوري (حراج) اقدام نمود.) جلب موافقت شوراي اسالمی شهر می

 گذاري نام درآمد: مشارکت و سرمایه -6

گذاري موضوع بخشنامه شـماره   نامه سرمایه ین مفاد شیوهنامه مالی شهرداري و همچن تواند با رعایت آیین شهرداري می

 وزارت کشور اقدام نماید. 4/12/1391مورخ  3/1/12404

 نام درآمد: عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی   -7

بـا اصـالحات بعـدي وزارت دارایـی تعـدادي از       17/2/1387به استناد قانون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب     

هاي تعیین شـده   ها به نسبت هاي مالیاتی استان اري را به صورت متمرکز وصول و از طریق سازمانهاي شهرد عوارض

 نماید. به حساب هر شهرداري واریز می

 هاي دولتی و مردمی نام درآمد: کمک -8

 گردد. هاي دولتی پس از واریز به حساب شهرداري هزینه می کمک -1

گردد  ها به حساب شهرداري واریز می قانون شهرداري 55ماده  10بند هاي مردمی که به استناد  در خصوص کمک -2

 55مـاده   10کرد اقدام نماید. (بند  باید ابتدا مصوبه شوراي اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه

 اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب شوراي اسالمی شهر بوشهر )

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 بخش پنجم

 ضریب ارزش منطقه اي و ارزش محله اي
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 قطعه اول
  

     بلوار خلیج فارس شمال :

 بلوار دهقان شرق :
 

  

 خیابان لیان شرقی و غربی جنوب :
 

  

     بلوار خلیج فارس غرب :

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي 

 )P(ریال) (

ضریب محله اي   

)K( 

 40 2،244،000 بر بلوار دهقان 1
 55 1،914,000 بر بلوار خلیج فارس 2
 73 1،782،000 بر خیابان لیان شرقی 3
 75 1،782،000 بر خیابان لیان غربی 4
 90 1،914،000 بر میدان انقالب 5
 58 1،914،000 بر خیابان انقالب از شمال تا خیابان آیت اهللا بالدي 6
 75 1،914،000 بر خیابان انقالب از خیابان آیت اهللا بالدي تا میدان انقالب 7
 57 1،914،000 خیابان آیت اهللا بالدي بر 8
 25 1،716،000 متري و باالتر 14طرفین گذر  9
 23 1،650،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  10
 21 1،584،000 متري و باالتر 10طرفین گذر  11
 20 1،518،000 متري و باالتر 8طرفین گذر  12
 19 1،452،000 متري و باالتر 6طرفین گذر  13
 18 1،386،000 متري و باالتر 4طرفین گذر  14
 17 1،320،000 بقیه گذرهاي این بلوك 15
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 قطعه دوم
  

 خیابان لیان شرقی و غربی شمال :
  

 بلوار دهقان شرق :
  

 خیابان شهدا جنوب :
  

 بلوار خلیج فارس غرب :
  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي 

 )P(ریال) (

   اي ضریب محله

)K( 

 73 1،782،000 بر خیابان لیان شرقی 1
 75 1،782،000 بر خیابان لیان غربی 2
 53 2،216،800 بر بلوار دهقان 3
 65 1،890،800 بر خیابان شهدا از بلوار دهقان تا خیابان نواب صفوي 4
 70 1،890،800 بر خیابان شهدا از خیابان نواب صفوي تا خیابان معلم 5
 55 1،890،800 هدا از خیابان معلم تا بلوار خلیج فارسبر خیابان ش 6
 55 1،890،800 بر بلوار خلیج فارس 7
 75 1،760،400 بر خیابان حافظ شمالی 8
 70 1،825،600 بر خیابان نواب صفوي 9
 60 1،825،600 بر خیابان معلم 10
 65 1،630،000 بر خیابان سیراف 11
 60 1،760،400 بر خیابان پرستار 12
 30 1،695،200 متري و باالتر 14طرفین گذر  13
 25 1،630،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  14
 23 1،564،800 متري و باالتر 10طرفین گذر  15
 20 1،499،600 متري و باالتر 8طرفین گذر  16
 19 1،434،400 متري و باالتر 6طرفین گذر  17
 18 1،369,200 متري و باالتر 4طرفین گذر  18
 17 1،304،000 بقیه گذرهاي این بلوك 19
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 قطعه سوم
  

 خیابان شهدا شمال :
  

 بلوار دهقان شرق :
  

 بلوار ولیعصر جنوب :
  

 خیابان نواب صفوي غرب :
  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 65 1،890،800 ابان نواب صفويبر خیابان شهدا از بلوار دهقان تا خی 1
 54 2،176،000 بر بلوار دهقان 2
 75 1،728،000 بر خیابان حافظ شمالی 3
 65 1،792،000 بر خیابان نواب صفوي 4
 60 2،176،000 بر بلوار ولیعصر 5
 62 1،600،000 بر خیابان تنگستان 6
 30 1،664،000 متري و باالتر 14طرفین گذر  7
 25 1،600،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  8
 23 1،536،000 متري و باالتر 10طرفین گذر  9
 20 1،472،000 متري و باالتر 8طرفین گذر  10
 19 1،408،000 متري و باالتر 6طرفین گذر  11
 18 1،344،000 متري و باالتر 4طرفین گذر  12
 17 1،280،000 بقیه گذرهاي این بلوك 13
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 قطعه چهارم
  

 خیابان شهدا شمال :
  

 خیابان نواب صفوي شرق :
  

 بلوار ولیعصر جنوب :
  

 بلوار خلیج فارس غرب :
  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 70 1،890،800 بر خیابان شهدا از خیابان نواب صفوي تا خیابان معلم 1
 55 1،890،800 ان معلم تا بلوار خلیج فارسبر خیابان شهدا از خیاب 2
 65 1،814،400 بر خیابان نواب صفوي 3
 48 2،203،200 بر بلوار ولیعصر از خیابان نواب تا خیابان معلم 4
 60 2،203،200 بر بلوار ولیعصر از خیابان معلم تا بلوار خلیج فارس 5
 60 2،008،800 بر بلوار خلیج فارس 6
 62 1،620،000 تانبر خیابان تنگس 7
 62 1،620،000 بر خیابان دشتستان 8
 65 2،365،200 بر بلوار امام خمینی 9
 60 1،879،200 بر خیابان معلم 10
 65 1،620،000 بر خیابان محمدرضا کازرونی 11
 30 1،684،800 متري و باالتر 14طرفین گذر  12
 25 1،620،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  13
 23 1،555،200 متري و باالتر 10فین گذر طر 14
 20 1،490،400 متري و باالتر 8طرفین گذر  15
 19 1،425،600 متري و باالتر 6طرفین گذر  16
 18 1،360،800 متري و باالتر 4طرفین گذر  17
 17 1،296،000 بقیه گذرهاي این بلوك 18
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 قطعه پنجم
  

 بلوار ولیعصر شمال :
  

 اه آیت اهللا طالقانیبزرگر شرق :
  

 خیابان شهید رئیسعلی دلواري جنوب :
  

 خیابان نواب صفوي غرب :
  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 60 2،176،000 بر بلوار ولیعصر از بلوار هقان تا خیابان نواب 1
 62 1،890،400 بر بلوار آیت اهللا طالقانی 2
 47 2،832،400 بر خیابان شهید رئیسعلی دلواري 3
 50 2،108،000 بر خیابان نواب صفوي 4
 60 1،612،400 بر خیابان حافظ جنوبی 5
 50 1،612،400 بر خیابان جاشو 6
 50 1،445،600 بر خیابان شهید عباس حیدري 7
 30 1،445،600 متري و باالتر 14طرفین گذر  8
 25 1،390،000 باالترمتري و  12طرفین گذر  9
 23 1،334،400 متري و باالتر 10طرفین گذر  10
 20 1،278،800 متري و باالتر 8طرفین گذر  11
 19 1،223،200 متري و باالتر 6طرفین گذر  12
 18 1،167،600 متري و باالتر 4طرفین گذر  13
 17 1،112،000 بقیه گذرهاي این بلوك 14
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 قطعه ششم
  

 وار ولیعصربل شمال :
  

 خیابان نواب صفوي شرق :
  

 خیابان شهید رئیسعلی دلواري جنوب :
  

 بلوار خلیج فارس غرب :
  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 48 2،203،200 بر بلوار ولیعصر از خیابان نواب تا خیابان معلم 1
 60 2،203،200 ن معلم تا بلوار خلیج فارسبر بلوار ولیعصر از خیابا 2
 50 2،108،000 بر خیابان نواب صفوي 3
 53 2،978،400 بر خیابان شهید رئیسعلی دلواري 4
 51 1،922،000 بر بلوار خلیج فارس 5
 45 1،612،000 بر خیابان جام جم 6
 43 1،860،000 بر خیابان شهید عباس حیدري 7
 45 1،612,000 بر خیابان ایثار 8
 70 2،263،000 بر بلوار امام خمینی 9
 55 1،922،000 بر خیابان معلم 10
 43 1،674،000 بر خیابان جهاد 11
 43 1،674،000 بر خیابان علوي 12
 43 1،922،000 بر خیابان ورزش 13
 42 1،860،000 بر خیابان شهید بهزاد شهریاري 14
 30 1،612،000 متري و باالتر 14طرفین گذر  15
 25 1،550،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  16
 23 1،488،000 متري و باالتر 10طرفین گذر  17
 20 1،426،000 متري و باالتر 8طرفین گذر  18
 19 1،364،000 متري و باالتر 6طرفین گذر  19
 18 1،302،000 متري و باالتر 4طرفین گذر  20
 17 1،240،000 بقیه گذرهاي این بلوك 21
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 قطعه هفتم
  

     بلوار والفجر شمال :

 دریا شرق :
 

  

 بلوار صدرا جنوب :
 

  

 بزرگراه آیت اهللا طالقانی غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 90 806،000 بر بلوار والفجر 1
 90 858،000 بر بلوار صدرا 2
 33 3،220،400 ت اهللا طالقانیبر بزرگراه آی 3
 110 754،000 بر خیابان جم 4
 90 754،000 بر خیابان کنگان 5
 80 884،000 بر خیابان عسلویه 6
 90 702،000 بر خیابان والیت 7
 90 702،000 بر خیابان دیر 8
 70 676،000 متري و باالتر 14طرفین گذر  9
 50 650،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  10
 45 624،000 متري و باالتر 10طرفین گذر  11
 40 598،000 متري و باالتر 8طرفین گذر  12
 37 572،000 متري و باالتر 6طرفین گذر  13
 35 546،000 متري و باالتر 4طرفین گذر  14
 30 520،000 بقیه گذرهاي این بلوك 15
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 قطعه هشتم
  

     خیابان شهید رئیسعلی دلواري شمال :

 بزرگراه آیت اهللا طالقانی شرق :
 

  

 خیابان فتح المبین جنوب :
 

  

 بلوار بهشت صادق غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 47 2،832،400 بر خیابان شهید رئیسعلی دلواري 1
 33 3،220،400 بر بزرگراه آیت اهللا طالقانی 2
 35 2،250،400 ابان فتح المبینبر خی 3
 30 3،114،400 بر بلوار بهشت صادق 4
 33 2،405،600 بر خیابان جمهوري اسالمی 5
 33 2،172،800 بر خیابان حجاب 6
 35 2،095،200 بر خیابان شهداي شکري 7
 25 2،017،600 متري و باالتر 14طرفین گذر  8
 23 1،940،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  9
 21 1،862،400 متري و باالتر 10طرفین گذر  10
 20 1،784،800 متري و باالتر 8طرفین گذر  11
 19 1،707،200 متري و باالتر 6طرفین گذر  12
 18 1،629،600 متري و باالتر 4طرفین گذر  13
 17 1،552،000 بقیه گذرهاي این بلوك 14
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 قطعه نهم
  

     خیابان فتح المبین شمال :

 بزرگراه آیت اهللا طالقانی شرق :
 

  

 خیابان شهید مطهري جنوب :
 

  

 بلوار بهشت صادق غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 35 2،250،400 بر خیابان فتح المبین 1
 33 3،220،400 بر بزرگراه آیت اهللا طالقانی 2
 60 2،832،400 مطهري بر خیابان شهید 3
 30 3،114،400 بر بلوار بهشت صادق 4
 25 2،095،200 بر خیابان دانیالی 5
 28 2،095،200 بر خیابان خرد شرقی 6
 28 2،172،800 بر خیابان خرد غربی 7
 37 2،172،800 بر خیابان خبرنگار 8
 33 2،172،800 بر خیابان فرهنگ 9
 33 2،172،800 بر خیابان هجرت 10
 26 2،017،600 متري و باالتر 14طرفین گذر  11
 25 1،940،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  12
 24 1،862،400 متري و باالتر 10طرفین گذر  13
 23 1،784،800 متري و باالتر 8طرفین گذر  14
 22 1،707،200 متري و باالتر 6طرفین گذر  15
 21 1،629،600 متري و باالتر 4طرفین گذر  16
 19 1،552،000 بقیه گذرهاي این بلوك 17
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 قطعه دهم
  

     خیابان شهید رئیسعلی دلواري شمال :

 بلوار بهشت صادق شرق :
 

  

 خیابان توحید جنوب :
 

  

 بلوار امام خمینی غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 53 2،978،400 ید رئیسعلی دلواريبر خیابان شه 1
 30 3،114،400 بر بلوار بهشت صادق 2
 35 2،839،600 بر خیابان توحید 3
 51 3،343،400 بر بلوار امام خمینی 4
 30 2،839،600 بر خیابان جمهوري اسالمی 5
 30 2،473،200 بر خیابان شهید فشنگ ساز 6
 30 2،473،200 بر خیابان هفت تیر 7
 30 2،473،200 ابان خواجه نصیر الدین طوسیبر خی 8
 26 2،473،200 متري و باالتر 16طرفین گذر  9
 25 2،381،600 متري و باالتر 14طرفین گذر  10
 24 2،290،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  11
 23 2،198،400 متري و باالتر 10طرفین گذر  12
 22 2،106،800 متري و باالتر 8طرفین گذر  13
 21 2،015،200 متري و باالتر 6طرفین گذر  14
 20 1،923،600 متري و باالتر 4طرفین گذر  15
 19 1،832،000 بقیه گذرهاي این بلوك 16
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 102                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه یازدهم
  

     خیابان توحید شمال :

 بلوار بهشت صادق شرق :
 

  

 خیابان شهید  مطهري جنوب :
 

  

 بلوار امام خمینی غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل فردی
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 64 3،343،400 بر میدان امام خمینی 1
 35 2،839،600 بر خیابان توحید 2
 30 3،114،400 بر بلوار بهشت صادق 3
 55 3،343،400 بر خیابان شهید مطهري 4
 60 3،343،400 بر بلوار امام خمینی 5
 29 2،564،800 سنگی بر خیابان شهداي 6
 32 2،473،200 متري گلخونه 16بر خیابان  7
 28 2،839،600 بر خیابان مالصدرا 8
 29 2،473،200 بر خیابان امام سجاد 9
 33 2،564،800 بر خیابان کارگر 10
 31 2،564،800 بر خیابان بیت المقدس 11
 33 2،564،800 بر خیابان بعثت 12
 29 2،473،200 باالتر متري و 16طرفین گذر  13
 28 2،381،600 متري و باالتر 14طرفین گذر  14
 27 2،290،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  15
 24 2،198،400 متري و باالتر 10طرفین گذر  16
 22 2،106،800 متري و باالتر 8طرفین گذر  17
 21 2،015،200 متري و باالتر 6طرفین گذر  18
 20 1،923،600 تري و باالترم 4طرفین گذر  19
 19 1،832،000 بقیه گذرهاي این بلوك 20



 103                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 104                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه دوازدهم
  

     خیابان شهید رئیسعلی دلواري شمال :

 خیابان امام خمینی شرق :
 

  

 بلوار یادگار امام جنوب :
 

  

 خیابان شهید عاشوري غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( یب محلهضر

 53 2،978،400 بر خیابان شهید رئیسعلی دلواري 1
 51 3،343،400 بر بلوار امام خمینی 2
 38 2،448،000 بر بلوار یادگار امام 3
 40 2،774،400 بر خیابان شهید عاشوري 4
 37 2،284،800 بر خیابان فردوسی 5
 36 2،203،200 بر خیابان پاسارگاد 6
 33 2،366،400 هداي مسجد توحیدبر خیابان ش 7
 31 2،203،200 متري و باالتر 16طرفین گذر  8
 30 2،121،600 متري و باالتر 14طرفین گذر  9
 29 2،040،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  10
 27 1،958،400 متري و باالتر 10طرفین گذر  11
 24 1،876،800 متري و باالتر 8طرفین گذر  12
 23 1،795،200 متري و باالتر 6گذر طرفین  13
 22 1،713،600 متري و باالتر 4طرفین گذر  14
 21 1،632،000 بقیه گذرهاي این بلوك 15

 



 105                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 106                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه سیزدهم
  

     بلوار یادگار امام شمال :

 بلوار امام خمینی شرق :
 

  

 خیابان شهید بهشتی جنوب :
 

  

 خیابان شهید عاشوري غرب :
 

  

 و موقعیت محل شرح ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 38 2،448،000 بر بلوار یادگار امام 1
 60 3،343،400 بر بلوار امام خمینی 2
 62 2،978،400 بر خیابان شهید بهشتی 3
 40 2،774،400 بر خیابان شهید عاشوري 4
 33 2،203،200 بر خیابان نصر 5
 33 2،203،200 واجیبر خیابان شهیدان م 6
 35 2،203،200 بر خیابان فاطمیه 7
 33 2،366،400 بر خیابان مبارزان 8
 33 2،203،200 بر خیابان ستایش 9
 35 2،203،200 بر خیابان دکتر طبیب 10
 32 2،203،200 متري و باالتر 16طرفین گذر  11
 31 2،121،600 متري و باالتر 14طرفین گذر  12
 30 2،040،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  13
 27 1،958،400 متري و باالتر 10طرفین گذر  14
 24 1،876،800 متري و باالتر 8طرفین گذر  15
 23 1،795،200 متري و باالتر 6طرفین گذر  16
 22 1،713،600 متري و باالتر 4طرفین گذر  17
 21 1،632،000 بقیه گذرهاي این بلوك 18

 



 107                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 108                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 مقطعه چهارده
  

     خیابان شهید رئیسعلی دلواري شمال :

 خیابان شهید عاشوري شرق :
 

  

 خیابان شهید محمد رفعت آزاد (خیبر) جنوب :
 

  

 بلوار شهید چمران غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 53 2،978،400 بر خیابان شهید رئیسعلی دلواري 1
 40 2،774،400 بر خیابان شهید عاشوري 2
 38 2،206،400 بر خیابان شهید محمد رفعت آزاد (خیبر) 3
 32 3،270،200 بر بلوار شهید چمران 4
 33 2،206،400 بر خیابان شهید مرتضی آوینی 5
 33 1،970،000 بر خیابان المهدي 6
 30 2،442،800 بر بلوار غدیر (پیام نور) 7
 29 2،127،600 متري و باالتر 16 طرفین گذر 8
 28 2،048،800 متري و باالتر 14طرفین گذر  9
 27 1،970،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  10
 26 1،891،200 متري و باالتر 10طرفین گذر  11
 25 1،812،400 متري و باالتر 8طرفین گذر  12
 24 1،733،600 متري و باالتر 6طرفین گذر  13
 23 1،654،800 متري و باالتر 4ن گذر طرفی 14
 22 1،576،000 بقیه گذرهاي این بلوك 15



 109                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 110                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه پانزدهم
  

     خیابان شهید محمد رفعت آزاد (خیبر) شمال :

 خیابان شهید عاشوري شرق :
 

  

 خیابان شهید بهشتی جنوب :
 

  

 بلوار شهید چمران غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
اي(ریال) قیمت منطقه 

)P( 

اي    ضریب محله

)K( 

 38 2،206،400 بر خیابان شهید محمد رفعت آزاد 1
 40 2،774،400 بر خیابان شهید عاشوري 2
 48 3،270،200 بر خیابان شهید بهشتی از سه راه عاشوري تا سه راه امام رضا 3
 32 3،270،200 بر خیابان شهید بهشتی از سه راه امام رضا تا میدان انتظام 4
 32 3،270،200 بر بلوار شهید چمران 5
 33 2،442،800 بر خیابان شهید شاهمیري 6
 33 2،206،400 بر خیابان شهید امید نسترن 7
 33 2،206،400 بر خیابان شهداي بنمانع 8
 29 2،127،600 متري و باالتر 16طرفین گذر  9
 28 2،048،800 متري و باالتر 14طرفین گذر  10
 27 1،970،000 متري و باالتر 12ن گذر طرفی 11
 26 1،891،200 متري و باالتر 10طرفین گذر  12
 25 1،812،400 متري و باالتر 8طرفین گذر  13
 24 1،733،600 متري و باالتر 6طرفین گذر  14
 23 1،654،800 متري و باالتر 4طرفین گذر  15
 22 1،576،000 بقیه گذرهاي این بلوك 16

 



 111                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 112                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 شانزدهمقطعه 
  

     خیابان شهید رئیسعلی دلواري شمال :

 بلوار شهید چمران شرق :
 

  

 خیابان شهید فکوري جنوب :
 

  

 بلوار خلیج فارس غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 53 2،978،400 بر خیابان شهید رئیسعلی دلواري 1
 32 3،270،200 هید چمرانبر بلوار ش 2
 42 3،120،800 بر خیابان شهید فکوري 3
 50 2،331،200 بر بلوار خلیج فارس 4
 40 2،030،400 بر خیابان سکان 5
 40 2،030،400 بر خیابان ناخدا عباس دریانورد 6
 40 2،180،800 بر خیابان شهداي جفره 7
 33 2،030،400 متري و باالتر 16طرفین گذر  8
 30 1،955،200 متري و باالتر 14رفین گذر ط 9
 28 1،880،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  10
 26 1،804،800 متري و باالتر 10طرفین گذر  11
 24 1،729،600 متري و باالتر 8طرفین گذر  12
 22 1،654،400 متري و باالتر 6طرفین گذر  13
 21 1،579،200 متري و باالتر 4طرفین گذر  14
 20 1،504،000 بقیه گذرهاي این بلوك 15

 



 113                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 114                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه هفدهم
  

     خیابان شهید مطهري شمال :

 بلوار آزادي شرق :
 

  

 خیابان آزادگان جنوب :
 

  

 خیابان شهید رجایی غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 60 2،832,400 بر خیابان شهید مطهري 1
 34 3،071،000 بر بلوار آزادي 2
 30 2،886،000 بر خیابان آزادگان 3
 47 2،540،400 بر خیابان شهید رجایی 4
 40 1،998،000 بر خیابان ابوشهر 5
 38 1،850،000 بر خیابان شهداي باغ زهرا 6
 35 1،998،000 بر خیابان طلوع شرقی 7
 33 1،998،000 بر خیابان شهید احمدنیا 8
 30 2،072،000 متري به باال 18طرفین گذر  9
 30 1،998،000 متري به باال 16طرفین گذر  10
 28 1،924،000 متري و باالتر 14طرفین گذر  11
 28 1،850،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  12
 27 1،776،000 متري و باالتر 10طرفین گذر  13
 26 1،702,000 متري و باالتر 8طرفین گذر  14
 25 1،628،000 متري و باالتر 6طرفین گذر  15
 24 1،554،000 متري و باالتر 4طرفین گذر  16
 23 1،480،000 بقیه گذرهاي این بلوك 17

 



 115                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 116                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه هجدهم
  

     خیابان شهید مطهري شمال :

 خیابان شهید رجایی شرق :
 

  

 خیابان آزادگان جنوب :
 

  

 بلوار جانبازان غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 55 3،343،400 بر خیابان شهید مطهري 1
 47 2،540،400 بر خیابان شهید رجایی 2
 25 3،416،400 بر خیابان آزادگان 3
 50 3،197،400 بر بلوار جانبازان 4
 56 2،540،400 بر خیابان باهنر 5
 55 2،365،200 رسبر خیابان مد 6
 48 2،452،800 بر خیابان سامان 7
 48 2،190،000 بر خیابان فردوس 8
 50 2،190،000 بر خیابان باغ نار 9
 42 2،365،200 بر خیابان پیروزي 10
 46 2،540،400 بر خیابان سربازان گمنام 11
 30 2،452،800 متري به باال 18طرفین گذر  12
 28 2،365،200 باالترمتري و  16طرفین گذر  13
 26 2،277،600 متري و باالتر 14طرفین گذر  14
 25 2،190،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  15
 24 2،102،400 متري و باالتر 10طرفین گذر  16
 23 2،014،800 متري و باالتر 8طرفین گذر  17
 22 1،927،200 متري و باالتر 6طرفین گذر  18
 21 1،839،600 ري و باالترمت 4طرفین گذر  19
 20 1،752،000 بقیه گذرهاي این بلوك 20



 117                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 118                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه نوزدهم
  

 خیابان شهید بهشتی شمال :
  

 بلوار جانبازان شرق :
  

 خیابان امام رضا جنوب :
  

 خیابان امام رضا غرب :
  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه 

 )Pاي(ریال) (
 )Kاي   ( ضریب محله

 62 2،978،400 ابان شهید بهشتی از میدان امام تا سه راه عاشوريبرخی 1
 48 3،270،200 بر خیابان شهید بهشتی از سه راه عاشوري تا سه راه امام رضا 2
 50 3،197،400 بر بلوار جانبازان 3
 53 2،244،400 بر خیابان امام رضا 4
 58 1،954،800 بر خیابان بدر (حاج نجف) 5
 60 1،954،800 هید جمالیبر خیابان ش 6
 47 1،954،800 بر خیابان عسلی 7
 46 2،027،200 بر خیابان شهداي نیدي 8
 33 2،027،200 متري و باالتر 18طرفین گذر  9
 32 1،954،800 متري و باالتر 16طرفین گذر  10
 31 1،882،400 متري و باالتر 14طرفین گذر  11
 29 1،810،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  12
 28 1،737،600 متري و باالتر 10طرفین گذر  13
 27 1،665،200 متري و باالتر 8طرفین گذر  14
 26 1،592،800 متري و باالتر 6طرفین گذر  15
 25 1،520،400 متري و باالتر 4طرفین گذر  16
 24 1،448،000 بقیه گذرهاي این بلوك 17

 



 119                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 120                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیستم
  

     بلوار صدرا شمال :

 محدوده دشتستان و چغادك شرق :
 

  

 بزرگراه شهید سپهبد قره نی جنوب :
 

  

 بلوار آزادي -بلوار آیت اهللا طالقانی غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 90 858،000 بر بلوار صدرا 1
 33 3،220،400 بر بلوار آیت اهللا طالقانی  2
 85 811،200 بر بزرگراه شهید سپهبد قره نی 3
 75 915،200 متري و باالتر 50طرفین گذر  4
 75 863،200 متري و باالتر 45طرفین گذر  5
 77 811،200 متري و باالتر 40طرفین گذر  6
 77 759،200 متري و باالتر 35طرفین گذر  7
 80 707،200 متري و باالتر 30طرفین گذر  8
 80 644،800 متري و باالتر 24ین گذر طرف 9
 80 582،400 متري و باالتر 18طرفین گذر  10
 80 561،600 متري و باالتر 16طرفین گذر  11
 80 540،800 متري و باالتر 14طرفین گذر  12
 79 520،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  13
 80 499،200 متري و باالتر 10طرفین گذر  14
 80 478،400 متري و باالتر 8ذر طرفین گ 15
 80 457،600 متري و باالتر 6طرفین گذر  16

 



 121                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 122                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیست و یکم
  

     خیابان آزادگان و خیابان امام رضا شمال :

 بلوار آزادي شرق :
 

  

 خیابان شهداي نیروي دریایی و خیابان میثم تمار جنوب :
 

  

 خیابان خلیج فارس غرب :
 

  

 وقعیت محلشرح و م ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 25 3،416،400 بر خیابان آزادگان 1
 53 2،244،400 بر خیابان امام رضا 2
 25 3،071،000 بر بلوار آزادي 3
 65 1،079،000 بر خیابان شهداي نیروي دریایی 4
 55 1،026،600 بر خیابان میثم تمار 5
 100 702،000 بر بلوار خلیج فارس 6
 55 832،000 بر خیابان شهداي کوي جاللی 7
 58 676،000 متري و باالتر 14طرفین گذر 8
 55 650،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  9
 54 624،000 متري و باالتر 10طرفین گذر  10
 54 598،000 متري و باالتر 8طرفین گذر  11
 54 572،000 متري و باالتر 6طرفین گذر  12
 50 546،000 متري و باالتر 4طرفین گذر  13
 45 520،000 بقیه گذرهاي این بلوك 14

 



 123                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 124                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیست و دوم
  

     خیابان میثم تمار شمال :

 منطقه نظامی نیروي هوایی شرق :
 

  

 خیابان شهید ماهینی جنوب :
 

  

     خیابان اعتمادیه غرب :

 شرح و موقعیت محل ردیف
(ریال) قیمت منطقه اي

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 55 1،026،600 بر خیابان میثم تمار 1
 63 1،469،100 بر خیابان شهید ماهینی 2
 55 955،800 بر خیابان شهید موتمن 3
 58 1،026،600 بر خیابان اعتمادیه(دواس) 4
 54 991،200 متري و باالتر 18طرفین گذر  5
 50 955،800 متري و باالتر 16طرفین گذر  6
 47 920،400 متري و باالتر 14طرفین گذر  7
 46 885،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  8
 43 849،600 متري و باالتر 10طرفین گذر  9
 40 814،200 متري و باالتر 8طرفین گذر  10
 39 778،800 متري و باالتر 6طرفین گذر  11
 38 743،400 متري و باالتر 4طرفین گذر  12
 37 708،000 بقیه گذرهاي این بلوك 13

 



 125                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 126                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیست و سوم
  

     خیابان میثم تمار شمال :

 خیابان اعتمادیه شرق :
 

  

 خیابان شهید ماهینی جنوب :
 

  

 بلوار خلیج فارس غرب :
 

  

 )Pقیمت منطقه اي(ریال) ( شرح و موقعیت محل ردیف
اي    ضریب محله

)K( 

 55 1,026،600 بر خیابان میثم تمار 1
 72 1،469،100 بر خیابان شهید ماهینی 2
 79 1،239،000 بر خیابان خلیج فارس 3
 58 1،026،600 بر خیابان اعتمادیه(دواس) 4
 58 1،026،600 بر خیابان شهداي دواس 5
 54 991،200 متري و باالتر 18طرفین گذر  6
 50 955،800 متري و باالتر 16طرفین گذر  7
 47 920،400 متري و باالتر 14ر طرفین گذ 8
 46 885،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  9
 43 849،600 متري و باالتر 10طرفین گذر  10
 40 814،200 متري و باالتر 8طرفین گذر  11
 39 778،800 متري و باالتر 6طرفین گذر  12
 38 743،400 متري و باالتر 4طرفین گذر  13
 37 708،000 بلوكبقیه گذرهاي این  14

 



 127                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 128                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیست و چهارم
  

 خیابان شهید ماهینی شمال :
  

 خیابان ملک و خیابان ابوعلی سینا شرق :
  

 خیابان سلمان فارسی و خیابان آتیه جنوب :
  

 خیابان خلیج فارس غرب :
  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه 

 )Pاي(ریال) (

اي    ضریب محله

)K( 
 72 1،469،100 ن شهید ماهینی از سه راه دانشگاه تا میدان رفاهبر خیابا 1
 63 1،469،100 بر خیابان شهید ماهینی از میدان رفاه تا سر خیابان ملک 2
 65 955،800 بر خیابان ملک 3
 70 885،000 بر خیابان ابوعلی سینا 4
 53 1،127،000 بر خیابان سلمان فارسی 5
 55 805،000 بر خیابان آتیه 6
 95 982،100 بر خیابان خلیج فارس 7
 84 933،800 بر خیابان دانشجو 8
 84 933،800 بر خیابان دارالفنون 9
 97 805،000 بر خیابان باقر العلوم 10
 70 933،800 بر خیابان خیام 11
 95 998،200 بر خیابان بهمنی 12
 65 998،200 بر خیابان شهداي خواجه ها 13
 60 901،600 متري و باالتر 18طرفین گذر  14
 55 869،400 متري و باالتر 16طرفین گذر  15
 52 837،200 متري و باالتر 14طرفین گذر  16
 50 805،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  17
 48 772،800 متري و باالتر 10طرفین گذر  18
 45 740،600 متري و باالتر 8طرفین گذر  19
 43 708،400 و باالترمتري  6طرفین گذر  20
 42 676،200 متري و باالتر 4طرفین گذر  21
 41 644،000 بقیه گذرهاي این بلوك 22



 129                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 130                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیست و پنجم
  

     خیابان شهید ماهینی شمال :

 بلوار شهید یاسینی شرق :
 

  

 خیابان سلمان فارسی جنوب :
 

  

 خیابان ابوعلی سینا و خیابان ملک غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 

اي    ضریب محله

)K( 
 63 1،469،100 بر خیابان شهید ماهینی 1
 58 1،402،700 بر بلوار شهید یاسینی 2
 65 912،600 بر خیابان ملک 3
 70 845،000 بر خیابان ابوعلی سینا 4
 60 1،183،000 بر خیابان سلمان فارسی 5
 85 980،200 نیبر خیابان آتشنشا 6
 75 980،200 بر خیابان پست 7
 87 1،047،800 بر خیابان بهمنی 8
 62 845،000 بر خیابان دکتر علی شریعتی 9
 60 845،000 بر خیابان بهار 10
 55 912،600 بر خیابان میرعلمدار 11
 54 845،000 بر خیابان دکتر حمیدي 12
 50 912،600 بر خیابان اساتید 13
 55 946،400 متري و باالتر 18گذر  طرفین 14
 52 912،600 متري و باالتر 16طرفین گذر  15
 50 878،800 متري و باالتر 14طرفین گذر  16
 48 845،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  17
 46 811،200 متري و باالتر 10طرفین گذر  18
 44 777،400 متري و باالتر 8طرفین گذر  19
 42 743،600 متري و باالتر 6طرفین گذر  20
 41 709،800 متري و باالتر 4طرفین گذر  21

 40 676،000 بقیه گذرهاي این بلوك 22



 131                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 132                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیست و ششم
  

     خیابان سلمان فارسی شمال :

 بلوار شهید یاسینی شرق :
 

  

 منطقه نظامی جنوب :
 

  

 دریا غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه 

 )Pاي(ریال) (

اي    ضریب محله

)K( 

 60 1،183،000 بر خیابان سلمان فارسی از بلوار شهید یاسینی تا سر خیابان پست 1
 53 1،127،000 بر خیابان سلمان فارسی از خیابان پست تا ابتداي خیابان آتیه 2
 55 805،000 بر خیابان آتیه 3
 70 971،100 بر بلوار شهید یاسینی 4
 62 631،800 ان امام حسن مجتبیبر خیاب 5
 60 655،200 بر خیابان ریشهر 6
 60 655،200 بر خیابان پارسیان 7
 62 631،800 بر خیابان باغ بهزاد 8
 62 655،200 متري و باالتر 18طرفین گذر  9
 60 631،800 متري و باالتر 16طرفین گذر  10
 55 608،400 متري و باالتر 14طرفین گذر  11
 52 585،000 متري و باالتر 12فین گذر طر 12
 49 561،600 متري و باالتر 10طرفین گذر  13
 47 538،200 متري و باالتر 8طرفین گذر  14
 45 514،800 متري و باالتر 6طرفین گذر  15
 43 491،400 متري و باالتر 4طرفین گذر  16
 40 468،000 بقیه گذرهاي این بلوك 17

 



 133                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 134                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 مقطعه بیست و هفت
  

     کوي ریشهر شمال :

 بلوار شهید یاسینی شرق :
 

  

 منطقه نظامی جنوب :
 

  

 منطقه نظامی غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 

اي    ضریب محله

)K( 

 60 971،100 بر بلوار شهید یاسینی تا سه راه نیروگاه 1
 50 971،100 گاه به بعدبر بلوار شهید یاسینی از سه راه نیرو 2
 55 585،000 بر خیابان چه باغ 3
 60 655،200 بر خیابان استاد معین 4
 62 631،800 بر خیابان ادیب 5
 55 725،400 بر خیابان شهداي سرتل 6
 60 655،200 بر خیابان مالک اشتر 7
 62 655،200 متري و باالتر 18طرفین گذر  8
 60 631،800 متري و باالتر 16طرفین گذر  9
 55 608،400 متري و باالتر 14طرفین گذر  10
 52 585،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  11
 49 561،600 متري و باالتر 10طرفین گذر  12
 47 538،200 متري و باالتر 8طرفین گذر  13
 45 514،800 متري و باالتر 6طرفین گذر  14
 43 491،400 متري و باالتر 4طرفین گذر  15
 40 468،000 متري و باالتر 2طرفین گذر  16

 



 135                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 136                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیست و هشتم
  

     خیابان شهداي نیرو دریایی شمال :

 تنگک اول، دوم و سوم شرق :
 

  

 پایان محدوده خدمات رسانی شهرداري جنوب :
 

  

 بلوار شهید یاسینی غرب :
 

  

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه 

 )Pاي(ریال) (

اي    ریب محلهض

)K( 

 65 1،079،000 بر خیابان شهداي نیرو دریایی 1
 58 1،402،700 بر بلوار شهید یاسینی تا سر خیابان سلمان فارسی 2
 60 971،100 بر بلوار شهید یاسینی از خیابان سلمان فارسی تا سه راه نیروگاه 3
 50 971،100 بر بلوار شهید یاسینی از سه راه نیروگاه به بعد 4
 120 390،000 بر خیابان امامزاده 5
 110 364،000 بر خیابان شهداي امامزاده 6
 120 325،000 اراضی واقع در نیروي دریایی و توانیر 7
 100 325،000 اراضی واقع در فنس رادار 8
 90 364،000 متري و باالتر 18طرفین گذر  9
 87 351،000 متري و باالتر 16طرفین گذر  10
 85 338،000 متري و باالتر 14فین گذر طر 11
 83 325،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  12
 83 312،000 متري و باالتر 10طرفین گذر  13
 81 299،000 متري و باالتر 8طرفین گذر  14
 77 286،000 متري و باالتر 6طرفین گذر  15
 75 273،000 متري و باالتر 4طرفین گذر  16
 70 260،000 اي این بلوكبقیه گذره 17

 



 137                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 



 138                            1400شهرداري بندر بوشهر سال تعرفه منابع درآمدي

 

 قطعه بیست و نهم
  

     خیابان شهداي نیروي دریایی و سپهبد قره نی شمال :

 محدوده دشتستان و چغادك شرق :
 

  

 انتهاي محدوده خدمات رسانی شهرداري جنوب :
 

  

     منطقه نظامی غرب :

 شرح و موقعیت محل ردیف
قیمت منطقه اي(ریال) 

)P( 
 )Kاي   ( ضریب محله

 85 811،200 بر بزرگراه سپهبد قره نی 1
 62 637،000 بر خیابان نیروگاه اتمی 2
 65 1،079،000 بر خیابان شهداي نیروي دریایی 3
 85 403،000 بر خیابان تنگک اول 4
 80 403،000 بر خیابان تنگک دوم  5
 75 403،000 بر خیابان تنگک سوم 6
 60 539,500 بر بلوار شهید مهدوي 7
 70 364،000 متري و باالتر 18طرفین گذر  8
 60 351،000 متري و باالتر 16طرفین گذر  9
 50 338،000 متري و باالتر 14طرفین گذر  10
 45 325،000 متري و باالتر 12طرفین گذر  11
 42 312،000 متري و باالتر 10طرفین گذر  12
 40 299،000 متري و باالتر 8طرفین گذر  13
 38 286،000 متري و باالتر 6طرفین گذر  14
 33 273،000 متري و باالتر 4طرفین گذر  15
 30 260،000 بقیه گذرهاي این بلوك 16
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	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	5- نام عوارض: عوارض تمدید پروانه ساختمانی
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 و 62 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	6- نام عوارض: عوارض تاخیر در اخذ پایانکار
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 و 62 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	7- نام عوارض: عوارض صدور مجوز احداث استخر
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	8- نام درآمد: اخذ هزینه اختصاصی جهت احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	9- نام عوارض: عوارض بر حق مشرفیت(ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر)
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	10- نام عوارض: عوارض بر صدور مجوز تعمیرات ساختمان
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	11- نام عوارض: عوارض بر مازاد ارتفاع مجاز 
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها ، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها ، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	14- نام عوارض: سهم سرانه شهرداری خدمات عمومی و شهری 
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها ، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
	1- عنوان بهای خدمات: بهای خدمات کارشناسی 
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	2- عنوان بهای خدمات: بهای خدمات بهره برداری موقت
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	5- عنوان بهای خدمات: هزینه بهای خدمات و عوارض بر حفاري 
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	6- عنوان بهای خدمات: بهای خدمات مترتب براجرائیات(کنترل و رفع سدمعبر،کنترل ساختمانی وحق نگهداری)
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	7- عنوان بهای خدمات: بهای خدمات بر اتباع خارجی
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	8- عنوان بهای خدمات: بهای خدمات آرامستان
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 26 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده .
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها ، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم ارتباطات رادیویی.
	2- نام عوارض: عوارض سالانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی (عوارض کسب و پیشه)
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها ، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده. 
	3- نام عوارض: عوارض کسب و پیشه اصناف 
	پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها
	مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها ، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده. 

